
Jak sygnalizowaliœmy, monografia ta dowodzi, ¿e sk³adowa-
nie CO2 i innych gazów cieplarnianych jest ju¿ koniecznoœci¹,
a podkreœlenie wagi SK£ADOWANIA GEOLOGICZNEGO
ukazuje rolê, jak¹ powinni odgrywaæ geolodzy we wdra¿aniu
tych technologii.

Publikacja ta jest wyj¹tkowo istotna dla naszego œrodowiska
geologicznego, gdy¿ otwiera nowe mo¿liwoœci wykorzystania
uzyskanego dotychczas doœwiadczenia i potencja³u. Teren nasze-
go kraju wydaje siê byæ predysponowany do sk³adowania CO2

i jeœli zapadn¹ odpowiednie decyzje polityczne, to bardzo szybko
bêdzie mo¿na przyst¹piæ do wyznaczania najbardziej odpowied-
nich geologicznych uk³adów i struktur sekwestracyjnych. Ozna-
cza to, ¿e jest du¿o pracy do wykonania przez specjalistów od
geofizyki i geologii regionalnej po sedymentologiê, hydrogeolo-
giê i geochemiê eksperymentaln¹.

W chwili obecnej najwa¿niejsza bêdzie wspó³praca geologów
polskich z partnerami z Unii Europejskiej (zw³aszcza z krajów
s¹siaduj¹cych), gdzie programy sekwestracji CO2 s¹ w³aœnie

wdra¿ane. Pañstwowy Instytut Geologiczny, sprawuj¹cy z mocy
ustawy obowi¹zki pañstwowej s³u¿by geologicznej i pañstwowej
s³u¿by hydrogeologicznej, ju¿ takie dzia³ania podj¹³. Konieczne
bêdzie wypracowanie systemu realizacji projektów sekwestracji
z podejœciem etapowym. Kluczowe znaczenie bêdzie mia³a
wspó³praca z przemys³em naftowym. Geolodzy musz¹ we
wspó³pracy z rz¹dem RP okreœliæ priorytety dotycz¹ce poszcze-
gólnych struktur geologicznych i ich wykorzystania (np. magazy-
nowanie czy sk³adowanie, czyli sekwestracja). Wreszcie zadaniem
dla geologii bêdzie dostarczenie danych, na podstawie których
mo¿liwe stanie siê opracowanie struktury kosztów i logistyki.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e musz¹ (przy dotrzymaniu wszystkich
wymogów) zostaæ wyznaczone takie uk³ady sekwestracyjne, aby
do minimum ograniczyæ koszty. Koszty bêd¹ bowiem warunko-
waæ (ze wzglêdów politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych)
przysz³oœæ i powodzenie ca³ego projektu.
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OPEC. Delegaci z pañstw nale¿¹-
cych do OPEC, zebrani 5 grudnia ub. ro-
ku w Abu Zabi, postanowili utrzymaæ
dotychczasowe limity wydobycia ropy.
By³o to pewnym zaskoczeniem dla kra-
jów importuj¹cych najwiêksze iloœci
ropy i spodziewaj¹cych siê zwiêkszenia
dostaw w celu utrzymania ceny bary³ki
na poziomie 90 USD. Cz³onkowie OPEC

stwierdzili jednak, ¿e iloœæ ropy na rynku jest wystar-
czaj¹ca do pokrycia zwiêkszonego zapotrzebowania w
zimie, a skoki cen s¹ wywo³ane przez spekulantów.
Nastêpna Zwyczajna Konferencja OPEC zosta³a zaplano-
wana na marzec 2008 r., ale dodatkowe spotkanie mo¿e siê
odbyæ w styczniu i dopiero wtedy mo¿na siê spodziewaæ
oficjalnej zmiany limitów.

W komentarzu do tej decyzji Miêdzynarodowa Agen-
cja Energetyczna stwierdzi³a, ¿e nie przyczyni siê ona do
uspokojenia rynku, a ewentualne styczniowe korekty mog¹
byæ spóŸnione, jeœli zimowa pogoda na pó³kuli pó³nocnej
oka¿e siê surowsza ni¿ zwykle.

Bezpoœrednio przed konferencj¹ OPEC na gie³dzie
nowojorskiej nast¹pi³ niewielki wzrost cen, cena ropy WTI
wynosi³a 89,04 USD/b. Po og³oszeniu stanowiska OPEC
cena spad³a do 87,49 USD, aby 2 dni póŸniej powróciæ do
poziomu 90 USD za bary³kê.

Polska. Jednobrzmi¹ce komunikaty PGNiG SA i
duñskiej firmy Energinet.dk informuj¹ o podpisaniu w dniu
15.11.2007 r. umowy o wspó³pracy obejmuj¹cej budowê
ruroci¹gu Baltic Pipe. Stron¹ porozumienia jest równie¿

polski operator gazoci¹gów przesy³owych GAZ-SYSTEM SA.
Jest to kontynuacja zamierzeñ zawartych w liœcie intencyj-
nym z maja 2007 r. Realizacja gazoci¹gu Baltic Pipe jest
œciœle powi¹zana z inn¹ wa¿n¹ inwestycj¹ skandynawsk¹, a
mianowicie gazoci¹giem Skanled, który ma dostarczaæ
5 mld m3 gazu rocznie z szelfu norweskiego do Norwegii,
Szwecji i Danii. Jednak najnowsze porozumienie nie sta-
nowi ostatecznej decyzji o podjêciu budowy Baltic Pipe.
To rozstrzygniêcie nast¹pi w 2008 r. i jest uzale¿nione od
postanowieñ powziêtych przez udzia³owców i uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych.

Pojawi³o siê wiêcej informacji o wynikach wiercenia
otworu Trzek-1, odwierconego w rejonie Poznania przez
Aurelian Oil & Gas plc. Stwierdzono wystêpowanie hory-
zontu gazonoœnego o mi¹¿szoœci 89 m i wykonano perfora-
cjê interwa³u 3652–3657 m, a nastêpnie szczelinowanie.
Uzyskano pocz¹tkowy przyp³yw gazu w iloœci 215 tys.
m3/d, ograniczony nastêpnie do 71 tys. m3/d przy ciœnieniu
g³owicowym 72 atm. Gaz zawiera 12,8% azotu. Dane
wskazuj¹, ¿e mamy do czynienia z przemys³ow¹ akumula-
cj¹ gazu ziemnego, co wiêcej, w sprzyjaj¹cej lokalizacji —
tylko 4,3 km od najbli¿szego gazoci¹gu odbiorczego. Jeœli
wyniki kolejnych analiz i testów potwierdz¹ siê, w 2008 r.
mo¿liwe bêdzie rozpoczêcie wydobycia i sprzeda¿y gazu.

Operator uwa¿a, ¿e wyniki otworu Trzek-1 uzasadniaj¹
intensyfikacjê poszukiwañ i niebawem rozpoczyna wyko-
nywanie zdjêcia sejsmicznego 3-D (dotychczas by³y tam
tylko profile 2-D), po czym wyznaczona zostanie lokaliza-
cja nastêpnego otworu planowanego do odwiercenia w
2008 r., przypuszczalnie w po³udniowo-wschodniej czêœci
obiektu strukturalnego.

W tygodniku Oil & Gas Journal ukaza³ siê obszerny
artyku³ przygotowany przez redaktora dzia³u wierceñ
N. Rach, poœwiêcony poszukiwaniom prowadzonym przez
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firmê FX Energy w basenie permskim w Polsce. Przedsta-
wiono listê bloków koncesyjnych FX Energy wraz z cha-
rakterystyk¹ formacji perspektywicznych, wystêpuj¹cych
w tym obszarze. Wiele miejsca zajê³a prezentacja przedsiê-
biorstw wiertniczych z grupy PGNiG SA, które wierci³y
otwory zaprojektowane przez FX Energy, ich sprzêtu i sto-
sowanych technologii wiercenia ze szczególnym uwzglêd-
nieniem rodzaju p³uczki. Przytoczona zosta³a opinia R. Hard-
mana, jednego z dyrektorów FX Energy, ¿e polska czêœæ
basenu permskiego jest nadal niedostatecznie rozpoznana
w porównaniu z reszt¹ basenu i potencjalne zasoby wêglo-
wodorów s¹ znaczne.

Rosja. Równolegle z przygotowaniami do budowy
gazoci¹gu Nabucco trwaj¹ intensywne dzia³ania Rosji w
sprawie realizacji konkurencyjnego projektu gazoci¹gu
South Stream. W listopadzie 2007 r. w Moskwie podpisano
protokó³ dodatkowy do w³osko-rosyjskiego memorandum z 23
czerwca ub. roku, przewiduj¹cy powo³anie do 15.01.2008 r.
zespo³u ds. przygotowania inwestycji i opracowania
za³o¿eñ techniczno–ekonomicznych. Do koñca 2008 r.
zespó³ przygotuje projekt gazoci¹gu tak, aby móg³ on byæ
oddany do eksploatacji w 2013 r. Dokument podpisali pre-
zes Gazpromu A. Miller i generalny dyrektor w³oskiego
ENI P. Scaroni, a jego rangê podnios³a obecnoœæ prezyden-
ta W. Putina i premiera Romano Prodi.

W listopadzie ub. roku do projektu South Stream
przy³¹czy³a siê równie¿ Bu³garia — ostateczna decyzja o
jej udziale ma zapaœæ w styczniu 2008 r. w czasie wizyty
W. Putina w Sofii. Spó³ka South Stream bêdzie zarejestro-
wana w Holandii lub Szwajcarii, wstêpny podzia³ udzia³ów
wyniesie 50:50.

Gazoci¹g o d³ugoœci 900 km pobiegnie od t³oczni Bie-
regowaja w Kraju Krasnodarskim (jest to równie¿ pocz¹tek
gazoci¹gu Go³uboj Potok-Blue Stream) pod dnem Morza
Czarnego do Warny, tam rozdzieli siê na odga³êzienie
pó³nocne przez Rumuniê i Wêgry do Austrii i odga³êzienie
po³udniowe przez Grecjê i Albaniê do W³och. P. Scaroni
szacuje koszt South Stream na 10 mld USD, jednak anality-
cy uwa¿aj¹, ¿e przekroczy on 14 mld USD.

Szwecja. Firma OPAB (Oljeprospektering AB), nale¿¹ca
do grupy Svenska Petroleum Exploration AB, wyst¹pi³a o
koncesjê na poszukiwania na Ba³tyku, na po³udnie od wyspy
Gotlandia. By³by to pierwszy otwór poszukiwawczy w
sektorze szwedzkim M. Ba³tyckiego od 1987 r. Szef OPAB
T. Berglund ocenia potencjalne zasoby w tym rejonie na 40
mln t ropy i uwa¿a, ¿e wydobycie mo¿e osi¹gn¹æ 6800 t/d
ropy, znacznie wiêcej ni¿ produkuje Petrobaltic z odwier-
tów odleg³ych o 65 km od proponowanej lokalizacji. Uzys-
kanie zezwolenia na prowadzenie wierceñ nie bêdzie
³atwe, poniewa¿ Gotlandia i otaczaj¹ce j¹ wody s¹ stref¹
turystyczn¹.

Svenska Petroleum Exploration AB nale¿y do saudyj-
skiego biznesmena Mohammeda Al-Amoudi.

Niemcy. Rz¹dowe plany zamkniêcia w ci¹gu 15 lat
wszystkich elektrowni j¹drowych spotka³y siê z zastrze¿e-
niami Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE).
Elektrownie j¹drowe dostarczaj¹ w Niemczech 12% ener-
gii. Agencja ostrzega, ¿e spowoduje to z jednej strony
zwiêkszenie emisji CO2, poniewa¿ nowe elektrownie bêd¹

zu¿ywaæ paliwa kopalne, a z drugiej strony zmniejszy siê
bezpieczeñstwo energetyczne kraju ze wzglêdu na uzale¿-
nienie od importu surowców energetycznych, przede
wszystkim gazu ziemnego dostarczanego g³ównie z Rosji.
MAE wzywa rz¹d niemiecki do ponownego rozwa¿enia
strategii w zakresie wykorzystania energii j¹drowej.

Zamierzona likwidacja elektrowni j¹drowych zbiega
siê w czasie z zamykaniem kopalñ wêgla kamiennego.
Obecnie czynnych jest jeszcze 8 kopalñ zatrudniaj¹cych 33
tys. osób. Krajowe wydobycie od dawna jest deficytowe —
szacuje siê, ¿e od 1949 r. na dotacje do produkcji wêgla
wydano ponad 150 mld EUR. Na pocz¹tku grudnia ub.
roku Bundesrat zatwierdzi³ uchwalon¹ wczeœniej przez
Bundestag ustawê o zamkniêciu do 2018 r. wszystkich
kopalñ. Górnicy bêd¹ odchodziæ na emeryturê lub bêd¹
przechodziæ do innych zawodów. Koncern wêglowo-ener-
getyczny RAG zostanie sprzedany, a zysk zostanie prze-
znaczony na pokrycie kosztów likwidacji kopalñ
obliczanych na 30 mld EUR. Ju¿ po zamkniêciu kopalñ
rz¹d bêdzie finansowaæ wydatki na ich odwodnienie, co
poch³onie dodatkowo 6,9 mld EUR. W ustawie jest zapis
pozwalaj¹cy na zmianê decyzji w 2012 r., jeœli sytuacja
energetyczna kraju bêdzie tego wymagaæ. Elektrownie
wêglowe w 2005 r. dostarcza³y 10% energii elektrycznej.
Po³owa wêgla zu¿ywanego obecnie w Niemczech pocho-
dzi z importu.

Azerbejd¿an. Wiercenie SDX-04 w z³o¿u Szach Deniz
znacznie poszerzy³o kontur z³o¿a w kierunku po³udnio-
wym. W otworze SDX-04 stwierdzono obecnoœæ horyzon-
tów gazowo-kondensatowych o du¿ej wydajnoœci w
plioceñskich formacjach Fasila i Balakhany VII. W pró-
bach uzyskano przyp³yw 990 tys. m3/d gazu. Odkryto rów-
nie¿ zalegaj¹cy g³êbiej nowy poziom gazonoœny o
wysokim ciœnieniu z³o¿owym. G³êbokoœci¹ koñcow¹ 7300 m
ustanowiono rekord g³êbokoœci na Morzu Kaspijskim.
Z³o¿e Szach Deniz znajduje siê na wodach o g³êbokoœci od
50 do 600 m.

Jest to du¿e osi¹gniêcie i w opinii specjalistów z British
Petroleum i StatoilHydro (g³ówni udzia³owcy) uzasadnia
przyst¹pienie do realizacji drugiego etapu zagospodarowa-
nia z³o¿a Szach Deniz, a to z kolei oznacza co najmniej
podwojenie zdolnoœci produkcyjnych. Inwestycje I etapu
zapewniaj¹ wydobycie w iloœci 8,6 mld m3 gazu rocznie.
£¹cznie z produkcj¹ II etapu pokryje to nie tylko potrzeby
rynku krajowego Azerbejd¿anu, lecz tak¿e umo¿liwi eks-
port gazu ziemnego do Gruzji, Turcji i odbiorców w Unii
Europejskiej. Od 18.11.2007 r. gaz ze z³o¿a Szach Deniz
p³ynie do Turcji i Grecji nowym ruroci¹giem przez Darda-
nele i Morze Trackie.

Wielkoœæ zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w
Azerbejd¿anie jest bardzo istotna dla powodzenia projektu
ropoci¹gu Brody-P³ock. W listopadzie ub. roku prezydent
Ilham Alijew oœwiadczy³, ¿e zdolnoœci produkcyjne jego
kraju s¹ wystarczaj¹ce, aby zapewniæ dostawy ropy do
P³ocka, natomiast nieodzownym warunkiem jest podpisa-
nie d³ugoterminowych kontraktów. Jako przyk³ad mo¿li-
woœci produkcyjnych poda³ wydobycie 1,6 mln t ropy
rocznie z jednego z nowo udostêpnionych z³ó¿, a takich
stref z³o¿owych jest znacznie wiêcej.
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Irak. W odró¿nieniu od reszty kraju sytuacja w Kur-
dyjskim Okrêgu Autonomicznym ze stolic¹ w Irbilu jest
ustabilizowana i niemal zupe³nie nie ma tam aktów terroru
i zamieszek. Z tego powodu zagraniczni inwestorzy, w tym
równie¿ firmy naftowe, chêtnie rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ.
Kurdyjski rz¹d regionalny w sierpniu ub. roku uchwali³
w³asne prawo naftowe, reguluj¹ce warunki przyznawania
koncesji i zawierania kontraktów. Na tej podstawie podpi-
sano ju¿ kilka kontraktów typu production-sharing z fir-
mami zagranicznymi, m.in. z austriackim ÖMV. Jednak
iracki minister ds. ropy naftowej Husajn Al Shahristani
oznajmi³, ¿e te umowy s¹ niewa¿ne i firmy naftowe nie
uzyskaj¹ zezwolenia na eksport ropy. Podkreœli³, ¿e ropa
naftowa jest w³asnoœci¹ ca³ego narodu i dochody z ekspor-
tu powinny byæ przeznaczane na potrzeby wszystkich pro-
wincji proporcjonalnie do gêstoœci zaludnienia. Zasuge-
rowa³ te¿, ¿e s¹siedzi Iraku nie zgodz¹ siê na przewóz ropy
z Kurdystanu przez swoje terytorium. Jednoczeœnie zazna-
czy³, ¿e firmy, które podpisa³y kontrakty z rz¹dem kurdyj-
skim nie bêd¹ dyskryminowane przy ubieganiu siê o inne
kontrakty w Iraku. Parlament Iraku do tej pory nie przygo-
towa³ prawa naftowego i nie powo³a³ Federalnej Rady ds.
Ropy i Gazu, która by³aby upowa¿niona do wydawania
koncesji. Z kolei premier Kurdyjskiego Okrêgu Autono-
micznego Neczerwan Barzani oœwiadczy³, ¿e kontrakty
naftowe podpisane przez rz¹d Kurdystanu bêd¹ realizowa-
ne. Nikt nie bêdzie w stanie anulowaæ umów zawartych
przez Kurdystan.

Ekwador. Po Wenezueli i Boliwii równie¿ Ekwador
przygotowuje siê do nacjonalizacji z³ó¿ ropy naftowej i
gazu ziemnego. Lewicowy prezydent Rafael Correa zamie-
rza wzmocniæ rolê pañstwa w gospodarce, w tym tak¿e
ograniczyæ zyski zagranicznych koncernów naftowych.
Minister górnictwa i ropy naftowej G. Chiriboga zapowie-
dzia³ przeprowadzenie audytu kontraktów eksploatacyj-
nych. Dotychczasowe kontrakty z udzia³em operatora w
wydobyciu (PSA — Production Sharing Agreement) maj¹
byæ zast¹pione kontraktami na wykonanie serwisu. Doty-
czyæ to bêdzie takich firm dzia³aj¹cych w Ekwadorze jak:
Petrobras, Repsol, francuska Perenco, amerykañska City
Oriente czy chiñska Andes Petroleum. Rz¹d spodziewa siê,
¿e teraz 99% zysków ze sprzeda¿y ropy trafi do skarbu
pañstwa.

Ekwador jest pi¹tym co do wielkoœci producentem
ropy w Ameryce £aciñskiej z wydobyciem 72 tys. t/d, z
czego 25,7 tys. t/d jest eksportowane do USA. Min. Chiri-
boga zapowiedzia³ równie¿, ¿e Ekwador stara siê o przyjê-
cie do OPEC i na najbli¿szym spotkaniu cz³onków OPEC
wiosek ten bêdzie rozpatrywany. Ekwador wyst¹pi³ z
OPEC w 1992 r.

USA. Pierwsze wiercenie w Zatoce Meksykañskiej
wykonano w 1937 r., ale za pocz¹tek ery naftowej w tym
regionie uznaje siê odwiercenie pierwszych otworów w
obrêbie bloków Vermilion 71 i Ship Shoal 32 w 1947 r. Plat-
formy by³y posadowione na wodach o g³êbokoœci 5,5–6 m,
ju¿ poza zasiêgiem widocznoœci z l¹du. W tym roku przy-
pada wiêc 60-lecie otwarcia dla poszukiwañ i wydobycia
obszaru, który obecnie daje ok. 15% produkcji ropy nafto-

wej i ok. 8,5% produkcji gazu ziemnego w USA. Zreszt¹ o
roli, jak¹ odgrywa Zatoka Meksykañska najlepiej œwiadcz¹
zaburzenia na rynku naftowym, które nast¹pi³y po ograni-
czeniu wydobycia ropy spowodowanym przez zniszczenie
instalacji po huraganach Ivan w 2004 r. i Katrina w 2005 r.
W skali roku by³y to tylko kilkuprocentowe spadki, ale ze
wzglêdu na swoje po³o¿enie i bliskoœæ wa¿nych rafinerii i
oœrodków przemys³u petrochemicznego zatoka ma szcze-
góln¹ pozycjê.

Nastêpne lata to okres zwiêkszania zasiêgu g³êbokoœ-
ciowego wierceñ, jak te¿ i obszaru objêtego poszukiwania-
mi oraz wdra¿ania nowych rozwi¹zañ technicznych. W 1953 r.
zainstalowano pierwsz¹ platformê typu jack-up (platforma
samopodnosz¹ca), a ju¿ w 1959 r. tak¹ platformê posado-
wiono na wodzie o g³êbokoœci 60 m. Rok 1954 to data
budowy pierwszego ruroci¹gu podmorskiego. Istotnym
elementem poszukiwañ by³y badania sejsmiczne rozpoczê-
te w Zatoce Meksykañskiej w 1948 r. Wzbudzanie fal sej-
smicznych odbywa³o siê wtedy przy u¿yciu materia³ów
wybuchowych, co powodowa³o znaczne straty w rybosta-
nie. Zatoka jest bardzo wa¿nym rejonem rybo³ówstwa i
w³adze federalne zawiesi³y na kilka lat wykonywanie
morskich prac sejsmicznych. Dopiero wynalazek air-gun
(dzia³o powietrzne), czyli wzbudzanie energii przy u¿yciu
sprê¿onego powietrza, umo¿liwi³ kontynuacjê rozpozna-
nia sejsmicznego. W 1974 r. wykonano próbne zdjêcia sej-
smiczne 3-D, co zapocz¹tkowa³o nowy etap w geofizyce
poszukiwawczej i otworzy³o nowe mo¿liwoœci dla inter-
pretacji geologicznej.

Zwiêkszaj¹ca siê g³êbokoœæ wody wymaga³a modyfi-
kacji urz¹dzeñ eksploatacyjnych, m.in. skonstruowania
uzbrojenia otworów, przystosowanego do instalowania na
dnie morza. Pionierskie rozwi¹zania wypróbowano
w³aœnie w rejonie Zatoki Meksykañskiej. Najnowsze
osi¹gniêcie to zainstalowanie na z³o¿u Cheyenne g³owicy
eksploatacyjnej na g³êbokoœci 2747 m. Postêp nast¹pi³
tak¿e w konstrukcji platform wiertniczych i wydobyw-
czych, w 1962 r. rozpoczê³a pracê pierwsza platforma
pó³zanurzalna Blue Water No. 1. Liczba platform stale
ros³a i w 1974 r. osi¹gnê³a 800 jednostek. Kolejne osi¹gniê-
cia to wprowadzenie platform stabilizowanych przy pomo-
cy naci¹gów linowych zakotwiczonych na dnie (1983) i
p³ywaj¹cych platform eksploatacyjnych (1985). W zakre-
sie rozpoznania geologicznego wa¿nym momentem by³o
rozpoczêcie wierceñ w utworach podsolnych (1989) i
odkrycie przez koncern Phillips w 1993 r. pierwszego
z³o¿a w formacji podsolnej. W Zatoce Meksykañskiej usta-
nowiono te¿ w 2005 r. rekord g³êbokoœci wiercenia mor-
skiego: w otworze wierconym ze statku Discoverer Spirit
osi¹gniêto g³êbokoœæ 10420,8 m. Z innego statku wiertni-
czego Discoverer Deep Seas odwiercono w 2003 r. otwór w
strukturze Toledo przy rekordowej g³êbokoœci wody
wynosz¹cej 3051 m.

Obecnie w zatoce pracuje od 60 do 70 urz¹dzeñ wiert-
niczych (w sierpniu 2007 r. by³o ich 73), w tym 15 w strefie
ultrag³êbokowodnej (ponad 1500 m).
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