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USA. Nadal trwaj¹ intensywne próby
zlikwidowania wycieku ropy naftowej z
otworu Macondo w Zatoce Meksykañ-
skiej. Po odciêciu, za pomoc¹ pi³ diamen-
towych i no¿yc, uszkodzonej kolumny
rizera umieszczono tam instalacjê naz-
wan¹ LMRP (Lower Marine Riser Pac-
kage), pozwalaj¹c¹ na odbieranie wiêk-
szej iloœci wyp³ywaj¹cej ropy i 5 czerwca

BP plc informowa³o, ¿e by³o to ok. 1420 t/d. W nastêpnych
dniach iloœæ zbieranej ropy zwiêkszy³a siê do 2000 t/d. Jest
to jednak w dalszym ci¹gu tylko czêœæ ropy, wydostaj¹cej
siê do morza pod ciœnieniem 230–240 atm (ciœnienie z³o-
¿owe wynosi 612 atm). Dlatego BP zakontraktowa³o statek
typu FPSO Helix Producer oraz dodatkowo do odbioru
ropy statek obs³ugi wierceñ Toisa Pisces, które do koñca
czerwca powinny rozpocz¹æ pracê na miejscu katastrofy.
Pozwoli to na odbieranie od 5400 t/d do 7200 t/d ropy.
Komplikacj¹ mo¿e byæ nadejœcie huraganu (zbli¿a siê sezon
huraganów w zatoce), lecz w takim przypadku 2 specjalne
elastyczne rizery przesy³aj¹ce ropê na statki bêd¹ mog³y
byæ od³¹czone. Pomyœlnie przebiega wiercenie otworów
ratunkowych. Otwór, którego wiercenie rozpoczêto 2 maja
br. z platformy Development Drilling, mia³ 16 czerwca
g³êbokoœæ 4260 m (planowana g³êbokoœæ koñcowa wynosi
5480 m), a drugi, którego wykonywanie rozpoczêto dwa
tygodnie póŸniej, dotar³ na g³êbokoœæ 2449 m. Równolegle
odbywa siê zakrojona na wielk¹ skalê operacja zbierania
emulsji ropnej z powierzchni morza, w któr¹ zaanga¿owa-
nych jest 27 000 osób.

Tymczasem grupa badawcza, kierowana przez dyrek-
tora S³u¿by Geologicznej USA M. McNutt’a, opubliko-
wa³a wstêpny raport, w którym stwierdza, ¿e wyp³yw ropy
jest znacznie wiêkszy ni¿ 680 t/d podawane przez BP.
Pierwsze szacunkowe wiadomoœci mówi³y, ¿e s¹ to iloœci
wynosz¹ce ok. 1600–3400 t/d, ale 10 czerwca br. McNutt
og³osi³, ¿e wyniki obliczeñ dokonanych kilkoma ró¿nymi
metodami s¹ jeszcze bardziej niepokoj¹ce, bo codziennie
z uszkodzonego otworu wydobywa siê od 2700 t/d do
5400 t/d ropy.

Ju¿ 24 maja br. prezydent USA B. Obama utworzy³ nie-
zale¿n¹ komisjê do badania wycieku ropy w zatoce, w któ-
rej zasiadaæ bêdzie William K. Reilly, by³y szef rz¹dowej
Agencji Ochrony Œrodowiska. Formalne œledztwo w spra-
wie katastrofy zosta³o wszczête 2 czerwca br. przez proku-
ratora generalnego Erica Holdera. Jednak najpowa¿niejsze
skutki bêdzie mieæ og³oszona 3 czerwca decyzja Departa-
mentu Spraw Wewnêtrznych USA, dotycz¹ca wprowa-
dzenia 6-miesiêcznego moratorium na wiercenia w akwe-
nach g³êbszych ni¿ 150 m na wodach federalnych. Opera-
torzy powinni niezw³ocznie wstrzymaæ prace wiertnicze i
przerwaæ wiercenia. Sekretarz stanu Ken Salazar zapo-
wiedzia³, ¿e moratorium umo¿liwi dokonanie analizy wy-
ników prac przeprowadzonych przez niezale¿n¹ komisjê

badawcz¹ i wprowadzenie nowych standardów bezpie-
czeñstwa. Zakaz wierceñ spowoduje, ¿e miejsca pracy
straci blisko 40 000 osób, a sprzêt zostanie wycofany na
inne rynki, np. na wschodni¹ pó³kulê, dlatego te¿ nie tylko
przedstawiciele przemys³u, ale i mieszkañcy stanów przy-
legaj¹cych do zatoki krytykuj¹ decyzjê z 3 czerwca. Wed³ug
Wall Street Journal rz¹d opracuje wkrótce nowe przepisy
dotycz¹ce wierceñ morskich, co pozwoli na zniesienie
moratorium. Wydarzeniem, które w istotny sposób mo¿e
wp³yn¹æ na pozycjê i sytuacjê finansow¹ BP, jest utworze-
nie depozytowego funduszu odszkodowañ w wysokoœci 20
mld USD. Zobowi¹zanie to zosta³o z³o¿one po spotkaniu
kierownictwa koncernu z prezydentem B. Obam¹, które
odby³o siê w Bia³ym Domu 16 czerwca br.

Potwierdzeniem rosn¹cego znaczenia niekonwencjo-
nalnych z³ó¿ wêglowodorów w USA s¹ dane przekazane
przez Occidental Petroleum Corp. (6. miejsce na liœcie naj-
wiêkszych amerykañskich firm naftowych w 2008 r.).
Koncern prowadzi w Kalifornii wydobycie z 90 z³ó¿ kon-
wencjonalnych i niekonwencjonalnych, w obrêbie których
znajduje siê 7500 czynnych otworów wiertniczych. Bie¿¹ca
produkcja wynosi 20,5 tys. t równowa¿nika ropy naftowej
dziennie i w 2014 r. wzroœnie do 28–40 tys. t/d. Occidental
posiada równie¿ koncesje o powierzchni 3500 km2, uwa¿ane
za perspektywiczne pod k¹tem produktywnoœci ³upków
charakteryzuj¹cych siê korzystnymi warunkami termicz-
nymi. Obecnie ponad 25% produkcji wêglowodorów po-
chodzi z ³upków. Pierwsze próby eksploatacji gazu z ³up-
ków nast¹pi³y w 1998 r. na z³o¿u Elk Hills i zakoñczy³y siê
sukcesem, bo teraz produkcja gazu z horyzontów ³upko-
wych wynosi 5440 t równowa¿nika ropy naftowej dzien-
nie. Z³o¿e Elk Hills po³o¿one w dolinie San Joaquin zosta³o
odkryte w 1911 r., ale eksploatacjê na wiêksz¹ skalê rozpo-
czêto dopiero w 1976 r. Jego powierzchnia wynosi 85
km2, a zasoby s¹ oceniane na 73 mln t równowa¿nika ropy
naftowej. Elk Hills zajmuje 7 miejsce w USA wœród z³ó¿ o
najwiêkszym wydobyciu. Wêglowodory wystêpuj¹ tam w
13 horyzontach, od oligocenu do plejstocenu, na g³êboko-
œci od 340 do 2900 m. Maksimum produkcji nast¹pi³o w
1981 r.

Polska. Rozpoczê³o siê wiercenie otworu £ebieñ LE-1
k. Lêborka, zaprojektowanego w celu rozpoznania utwo-
rów syluru i ordowiku i zbadania mo¿liwoœci wystêpowa-
nia gazu ziemnego w ³upkach. Poinformowa³ o tym 16
czerwca br. dyrektor firmy Lane Energy Poland Sp. z o.o.
Alexander Fraser. Zgodnie z planem wiercenie powinno
osi¹gn¹æ docelow¹ g³êbokoœæ w ci¹gu 6–8 tygodni.

Norwegia. Przez wiele lat wa¿n¹ przeszkod¹ w rozwo-
ju poszukiwañ na Morzu Barentsa by³ brak dok³adnego
rozgraniczenia sektorów norweskiego i rosyjskiego.
Skomplikowany kszta³t linii brzegowej Pó³wyspu Skandy-
nawskiego w czêœci przylegaj¹cej do M. Barentsa utrudnia³
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wyznaczenie tzw. linii œrodkowej, biegn¹cej od styku gra-
nic l¹dowych obu pañstw i stanowi¹cej podstawê wytycze-
nia granicy stref ekonomicznych. Obie strony stosowa³y
ró¿ne metody obliczania linii œrodkowej i w rezultacie
powierzchnia spornego obszaru wynosi³a a¿ 175 000 km2.
Problem nabra³ znaczenia po odkryciu pierwszych z³ó¿
ropy i gazu na Morzu Barentsa i negocjacje, z przerwami,
toczy³y siê prawie 40 lat. W ostatnich latach do pertraktacji
granicznych do³¹czy³y uzgodnienia dotycz¹ce bezpiecze-
ñstwa operacji wiertniczych i eksploatacyjnych w warun-
kach arktycznych oraz zagro¿enia œrodowiska naturalnego.
Strona norweska d¹¿y³a do ustalenia wspólnych zasad i
norm, pocz¹wszy od fazy projektowania a¿ do prac na
morzu, zapewniaj¹cych zminimalizowanie ryzyka zagro-
¿eñ dla ludzi i œrodowiska. Ostatecznie, w koñcu kwietnia
br. na spotkaniu z udzia³em prezydenta Dmitrija Miedwie-
diewa i premiera Jensa Stoltenberga, podpisano porozu-
mienie o rozgraniczeniu stref ekonomicznych Rosji i Nor-
wegii na Morzu Barentsa i na Oceanie Arktycznym. Nowa
granica zosta³a wypoœrodkowana na obszarze objêtym
roszczeniami obu stron. Norweski minister ds. ropy nafto-
wej i energii Terje Riis-Johansen powiedzia³ przy tej okazji,
¿e rozwi¹zanie kwestii granicznych przyczyni siê do zwiêk-
szenia aktywnoœci poszukiwawczej w tym rejonie i rozsze-
rzenia wspó³pracy norwesko-rosyjskiej. Wed³ug szacunków
S³u¿by Geologicznej USA z ub. roku zasoby wêglowodo-
rów na szelfie Morza Barentsa wynosz¹ 10,3 mld t równo-
wa¿nika ropy naftowej, przy czym s¹ to z³o¿a konwen-
cjonalne zaliczane do kategorii zasobów wydobywalnych.
Obszar, na którym siê znajduj¹, po³o¿ony jest na pó³noc od
ko³a podbiegunowego. Raport zastrzega jednak, ¿e podob-
nie jak w przypadku innych basenów arktycznych, oprócz
du¿ego potencja³u ropo- i gazonoœnego w poszukiwaniach
i eksploatacji w tym rejonie nale¿y uwzglêdniæ niewielk¹
iloœæ danych geologiczno-z³o¿owych i bariery techniczne.

Dziêki wierceniu 6507/5-6ST2 w obrêbie bloku 212 na
Norweskim Szelfie Kontynentalnym odkryte zosta³o z³o¿e
gazu ziemnego Snadd North, którego zasoby s¹ szacowane
na 9 do 16 mld m3 gazu (Norweski Dyrektoriat Naftowy
ocenia zasoby wydobywalne na 8 do 14 mld m3 gazu).
Odkrycie ma du¿e znaczenie dla PGNiG SA, poniewa¿
powiêksza zasoby wêglowodorów udokumentowane po-
przednio na z³o¿ach Skarv, Snadd i Idun i potwierdza kie-
runek poszukiwañ w utworach kredowych, w których
wystêpuj¹ perspektywiczne pu³apki litologiczno-facjalne.
Horyzontem z³o¿owym s¹ piaskowce dolnokredowej for-
macji Lysing o bardzo dobrych w³asnoœciach zbiorniko-
wych, nasycone wysokometanowym gazem ziemnym. Wier-
cenie wykonane z platformy Borgland Dolphin zakoñczo-
no w dolnokredowej formacji Lange na g³êbokoœci 2876 m.
G³êbokoœæ wody w tym rejonie wynosi 325 m. Zagospoda-
rowanie z³o¿a Snadd North bêdzie u³atwione dziêki blisko-
œci z³o¿a Skarv (ok. 2 km). Rozpoczêcie eksploatacji z³o¿a
Skarv jest planowane na III kwarta³ 2011 r. Udzia³ PGNiG
SA w koncesji 212 wynosi 11,9%, operatorem jest BP Nor-
ge AS, pozosta³ymi udzia³owcami s¹ E.ON Ruhrgas Norge
AS i Statoil ASA.

W. Brytania. Skala wycieku ropy naftowej w Zatoce
Meksykañskiej i jego skutki zaniepokoi³y przedstawicieli
brytyjskiego przemys³u naftowego i 2 czerwca odby³o siê
pierwsze posiedzenie komitetu doradczego ds. ska¿eñ rop¹
naftow¹ na morzu (OSPRAG – Oil Spill Prevention and

Response Advisory Group) powo³anego przez Oil & Gas
UK, organizacjê zrzeszaj¹c¹ firmy z bran¿y naftowej pra-
cuj¹ce na Morzu Pó³nocnym. W sk³ad komitetu weszli
przedstawiciele departamentu energii i zmian klimatycz-
nych, rz¹dowych organów kontrolnych i zwi¹zków zawo-
dowych. Prace komitetu bêd¹ siê koncentrowaæ przede
wszystkim na:

� zagadnieniach technicznych dotycz¹cych natych-
miastowych dzia³añ chroni¹cych personel,

� ocenie wielkoœci wycieku ropy i mo¿liwych œrod-
ków zapobiegawczych,

� reakcji na zagro¿enie rop¹ w skali krajowej,
� warunkach ubezpieczeñ i odszkodowañ,
� okreœleniu przepisów i procedur reakcji dla ca³ego

Morza Pó³nocnego.
Przewodnicz¹cy komitetu Mark McAllister powiedzia³,

¿e wypadek w Zatoce Meksykañskiej motywuje do doko-
nania szczegó³owego przegl¹du wymagañ w zakresie za-
pobiegania wyciekom ropy i metod ich likwidacji. Mimo,
¿e w ci¹gu ostatnich 20 lat nie dosz³o do du¿ej erupcji ropy,
a rejestrowane wycieki s¹ bardzo ma³e, to jednak operatorzy
powinni sprawdziæ, czy nie nale¿y wprowadziæ dodatko-
wych regulacji zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo za³óg na
platformach i zminimalizowanie skutków dla œrodowiska.

Równie¿ Norwegia zareagowa³a na erupcjê ropy w
odwiercie BP, wstrzymuj¹c wydawanie nowych koncesji
g³êbokowodnych na Morzu Pó³nocnym. Oznajmi³ o tym 9
czerwca minister ds. ropy naftowej i energii Terje Riis-Jo-
hansen wyjaœniaj¹c, ¿e konieczne jest najpierw szczegó³owe
zbadanie okolicznoœci wybuchu i ska¿enia w USA i wyci¹-
gniêcie wniosków. Nie oznacza to w ogóle wstrzymania
przygotowywanej 21 rundy przetargowej, lecz jedynie ogra-
niczenie liczby oferowanych bloków koncesyjnych – z ogól-
nej liczby 100 bloków 28 mo¿e byæ wy³¹czonych.

Ukraina. Firma EuroGas Inc. z Nowego Jorku, posia-
daj¹ca koncesje naftowe w Polsce, na Ukrainie i na S³owa-
cji, nawi¹za³a wspó³pracê z kanadyjsk¹ firm¹ Galizien
Energy Corp. z Toronto z zadaniem rewitalizacji 2000
zastanowionych i zlikwidowanych odwiertów gazowych
we wschodniej Ukrainie. Galizien Energy zosta³a za³o¿ona
w celu eksploatacji konwencjonalnych i niekonwencjonal-
nych z³ó¿ gazu ziemnego z wykorzystaniem w³asnej,
nowatorskiej technologii intensyfikacji wydobycia nazwa-
nej SRS (short radius stimulation). W metodzie tej zat³acza
siê do otworu ciecze robocze z zawartoœci¹ siloksanów
(zwi¹zków krzemu, tlenu i wodoru), co u³atwia i przyspie-
sza uwolnienie gazu ziemnego z porów ska³y. Firma kana-
dyjska zajmie siê równie¿ eksploatacj¹ metanu z pok³adów
wêgla kamiennego. List intencyjny zawiera zobowi¹zanie
Galizien Energy do odwiercenia 10 otworów, wykonania
oceny ska³ zbiornikowych i rdzeni oraz zag³owiczenia
odwiertów – ³¹cznie na kwotê 5 mln USD.

Europa. W krajach Europy œrodkowej i wschodniej,
przy³¹czonych do Unii Europejskiej, w ci¹gu ostatnich 20
lat zasz³y powa¿ne zmiany w strukturze zu¿ycia energii,
w tym w strukturze zu¿ycia gazu ziemnego. Na przyk³a-
dzie Wêgier, Czech i Polski mo¿na przeœledziæ przejœcie od
dominacji odbiorców przemys³owych (przede wszystkim
przemys³u ciê¿kiego) do zwiêkszenia znaczenia energetyki
(elektrownie gazowe) i odbiorców domowych. S¹ pewne
ró¿nice – w Czechach doœæ znaczny wzrost zu¿ycia gazu
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ziemnego wyst¹pi³ w okresie 1990–1996, po czym zapo-
trzebowanie raczej siê ustabilizowa³o, natomiast na
Wêgrzech i w Polsce tendencja wzrostowa utrzymuje siê,
chocia¿ z wahaniami. Wymaga to rozbudowy sieci gazo-
ci¹gów i dostosowania ich do nowych potrzeb. Komisja
Europejska zachêca do budowy po³¹czeñ transgranicznych
i tworzenia nowych ruroci¹gów redukuj¹cych skutki kry-
zysów wywo³anych przerwami w dostawach od dominu-
j¹cego dostawcy (zak³ócenia na linii Rosja–Ukraina i
Rosja–Bia³oruœ).

Infrastruktura gazownicza w nowych krajach Unii Euro-
pejskiej powstawa³a przewa¿nie w latach 70. i 80. XX w.
Ten fakt rzutuje na rosn¹ce koszty eksploatacji, konserwa-
cji i napraw, a to z kolei jest bodŸcem do modernizacji.
Dane dotycz¹ce istniej¹cych i planowanych sieci gazowni-
czych przedstawiono w tabeli 1. Generalnie g³ównymi
udzia³owcami inwestycji w dziedzinie modernizacji i roz-
budowy sieci s¹ kontrolowane przez pañstwo firmy prze-
sy³owe i dystrybucyjne. Najwiêcej interkonektorów, czyli
po³¹czeñ transgranicznych, planuj¹ Wêgry (z Rumuni¹,
S³owacj¹, S³oweni¹ i Chorwacj¹), Rumunia (z Bu³gari¹,
Mo³dawi¹ i Serbi¹) i Bu³garia (z Rumuni¹, Serbi¹ i Grecj¹).
Litwa, £otwa i Estonia nie planuj¹ wiêkszych inwestycji
ruroci¹gowych. Polska bêdzie realizowaæ nowe po³¹czenia
o znaczeniu lokalnym z Czechami i Niemcami, natomiast
wspólne przedsiêwziêcia z Dani¹, Litw¹ czy S³owacj¹ pozo-
staj¹ w fazie ma³o zaawansowanych projektów.

Azerbejd¿an. Powodzenie projektu Nabucco jest uza-
le¿nione od zapewnienia dostaw gazu z Kaukazu i Azji
Œrodkowej. Jednym z g³ównych Ÿróde³ zaopatrzenia mia³o
byæ z³o¿e Szach Deniz. Druga faza inwestycji nazwana
Szach Deniz II mia³a byæ ukoñczona w 2014 r. i dostarczaæ
16–17 mld m3 gazu rocznie. Azerbejd¿an uzale¿nia jednak
zgodê na eksport gazu do Europy od porozumienia z Turcj¹
w sprawie ceny gazu i warunków tranzytu. Jednak negocja-
cje w tej sprawie trwaj¹ ju¿ dwa lata i nie przynios³y rezulta-
tów. Jednym z kluczowych punktów dyskusji jest postulat
Azerbejd¿anu dotycz¹cy podniesienia stosowanej dotych-
czas ceny (120 USD za 1000 m3). W tej sytuacji azerski
Socar og³osi³, ¿e nie mo¿e rozpocz¹æ tak du¿ej inwestycji
bez okreœlenia zapotrzebowania na gaz przez Turcjê i bez
pewnoœci, czy gazoci¹g Nabucco bêdzie budowany. Wice-

prezes Socaru Witalij Bajlarbajew poinformowa³, ¿e roz-
poczêcie wydobycia gazu z projektu Szach Deniz II zosta-
nie przesuniête na rok 2016 lub nawet na 2017.

Azerbejd¿an planuje wyprodukowaæ w tym roku ponad
18 mld m3 gazu.

Egipt. Porównanie zasobów wêglowodorów znajduj¹-
cych siê w USA z zasobami w delcie Nilu, oszacowanymi
przez S³u¿bê Geologiczn¹ USA, przynosi doœæ zaskaku-
j¹ce wyniki. Raport USGS podaje, ¿e w delcie Nilu znajdu-
je siê 6,3 bln m3 gazu, 800 mln t ropy i kondensatu w zaso-
bach wydobywalnych, podczas gdy w z³o¿ach po³udnio-
wo-zachodniej prowincji Wyoming znajduje siê 2,4 bln m3,
na Alasce 2 bln m3, a w prowincji po³o¿onej w zachodniej
czêœci Zatoki Meksykañskiej 1,9 bln m3 gazu. Równie¿ w
zestawieniu ze œwiatowymi basenami o najwiêkszych zaso-
bach delta Nilu zajmuje wysokie miejsce, bo wed³ug danych,
opracowanych równie¿ przez USGS, basen Zachodniej Sybe-
rii zawiera ok. 18,2 bln m3 gazu, basen pustyni Rab al Chali
12 bln m3, podniesienie Wielki Ghawar 6,4 bln m3, a obszar
fa³dowy Zagros 5,9 bln m3 gazu. Baza zasobowa Egiptu jest
jeszcze wiêksza, jeœli uwzglêdniæ basen Lewantu granicz¹cy
od wschodu z delt¹ Nilu, w którym znajduje siê 3,4 bln m3

gazu i 231 mln t ropy.
Potwierdzeniem perspektywicznoœci delty Nilu s¹ wy-

niki badañ firmy Dana Gas Egypt, która na pocz¹tku br. poin-
formowa³a o dziewi¹tym odkryciu w tym regionie. Wyko-
nuj¹c otwór Orchid-1 w obrêbie koncesji West Manzala
przewiercono piaszczysty horyzont gazonoœny w plioceñskiej
formacji Kafr El Sheik o mi¹¿szoœci netto 8,4 m. Horyzont ten
posiada bardzo dobre w³asnoœci zbiornikowe – w próbach uzy-
skano z niego przyp³yw 356 tys. m3/d suchego gazu. Wiercenie
zakoñczono na g³êbokoœci 1700 m. Zasoby wydobywalne
z³o¿a Orchid szacuje siê na 280 mln do 1,4 mld m3 gazu. Dziêki
nowym odkryciom Dana Gas Egypt sta³a siê jednym z wiêk-
szych producentów gazu i ropy w Egipcie z wydobyciem prze-
kraczaj¹cym 5400 t/d równowa¿nika ropy naftowej. Dana
Gas, która ma siedzibê w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich, prowadzi dzia³alnoœæ równie¿ w Tunezji i Kurdystanie.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Offshore, Oil
& Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, Petrobal-
tic, PGNiG, Rigzone, Scandinavian Oil & Gas Magazine,
Upstream, USGS, World Oil
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Kraj Operator gazoci¹gów
D³ugoœæ istniej¹cych
gazoci¹gów1 w km

Gazoci¹gi projektowane2

w km
Dodatkowa infrastruktura

Bu³garia Bulgartransgaz 2645 ok. 250
Poziemne magazyny gazu

Chiren i Galata

Czechy RWE Transgas Net 3650 250–275

Wêgry FGSZ 5530 ok. 1000 Podziemny magazyn gazu

Polska GAZ-SYSTEM3 10 457 >1600
Terminal skroplonego gazu

ziemnego, podziemny
magazyn gazu Mechelinki

Rumunia Transgaz 13 100 >1200
Poziemne magazyny gazu

Ghercesti i Margineni

Tab. 1. Sieæ istniej¹cych i projektowanych gazoci¹gów w niektórych krajach UE

1d³ugoœæ gazoci¹gów krajowych i tranzytowych, 2bez miêdzynarodowych gazoci¹gów tranzytowych, 3gazoci¹gi tranzytowe obs³uguje
EuRoPol Gaz SA


