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Œwiat. Na pocz¹tku 2010 r. firmy zaj-
muj¹ce siê budow¹ ruroci¹gów planowa³y
budowê 107,8 tys. km nowych po³¹czeñ,
z czego 18,6 tys. km mia³o byæ oddane do
eksploatacji jeszcze w tym roku (tab. 1).
Podobnie jak w nak³adach na poszukiwa-
nia i wydobycie, zaznaczy³ siê wp³yw
os³abienia gospodarki œwiatowej i wiel-
koœæ tych inwestycji jest o 24% mniejsza

ni¿ w roku poprzednim. W 2009 r. powsta³o to 24,5 tys. km
ruroci¹gów. Jest to równie¿ drugi kolejny rok spadku. Jeœli
chodzi o rodzaj transportowanego surowca, to dominuj¹
gazoci¹gi, które stanowi¹ po³owê ogólnego kilometra¿u.
Ruroci¹gi s³u¿¹ce do przesy³u produktów naftowych s¹
budowane g³ównie na Bliskim Wschodzie i USA.

Inwestycje ruroci¹gowe s¹ kapita³och³onne – w USA
koszt ruroci¹gu l¹dowego wynosi œrednio 2,33 mln USD za
kilometr, w przypadku ruroci¹gu podmorskiego koszty
wzrastaj¹ do 3,35 mln USD za kilometr. £¹czne nak³ady na
inwestycje ruroci¹gowe realizowane w 2010 r. na œwiecie
szacuje siê na 44,3 mld USD, z czego 40,8 mld USD przy-
pada na ruroci¹gi l¹dowe i 3,5 mld USD na ruroci¹gi pod-
morskie (7,9%). W podziale regionalnym najwiêcej ruro-
ci¹gów buduje siê w USA (30%), na Bliskim Wschodzie
(20%), a tak¿e w regionie Azji i Pacyfiku (17%).

Sukcesy w poszukiwaniach gazu ziemnego z ³upków,
a przede wszystkim wzrost wydobycia gazu z tych forma-
cji, pocz¹tkowo dotyczy³y USA, jednak zainteresowanie
tym tematem roœnie i wszêdzie tam, gdzie s¹ sprzyjaj¹ce
warunki geologiczne, trwaj¹ próby zastosowania nowej
technologii. Jak ocenia Krajowa Rada Naftowa USA, zaso-
by gazu w z³o¿ach niekonwencjonalnych na œwiecie mog¹
wynosiæ ok. 918 bln m3. Jeœli uwzglêdniæ kryteria technicz-
ne i ekonomiczne, to za wydobywalne mo¿na uznaæ tylko
czêœæ tych z³ó¿. Zasoby gazu z ³upków przekraczaj¹ 452
bln m3, z czego ponad 75% znajduje siê poza Ameryk¹
Pó³nocn¹. Bior¹c pod uwagê obecny stan technologii naj-
bardziej sprzyjaj¹ce warunki eksploatacji wystêpuj¹:

� w Kanadzie – w zachodniej czêœci prowincji Alberta
i w Kolumbii Brytyjskiej, a tak¿e w perspektywicz-
nej formacji Utica (ordowik) w prowincji Quebec;

� w Europie, gdzie perspektywiczne formacje wstêp-
nie rozpoznano w Austrii, Hiszpanii, Holandii, Niem-
czech, Polsce, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Wiel-
kiej Brytanii, na Wêgrzech, we W³oszech i we Francji;

� w Chinach, gdzie zasoby gazu z ³upków s¹ porówny-
walne z zasobami w USA.

Inne potencjalne obszary wystêpowania gazu niekon-
wencjonalnego to Afryka Po³udniowa, Maroko, Rosja i
Ukraina.

Pocz¹tkowo najwiêksze koncerny naftowe nie anga-
¿owa³y siê zbytnio w przedsiêwziêcia zwi¹zane z wydoby-
waniem gazu z ³upków – najwiêkszy udzia³ mia³y œrednie
firmy niezale¿ne – jednak ostatnio ta tendencja zmienia siê,
czego przyk³adem jest wykupienie firmy XTO Energy (spe-
cjalizuj¹cej siê w rozpoznawaniu z³ó¿ niekonwencjonal-
nych) przez ExxonMobil (Prz. Geol., 58: 208). Osi¹gniêcia
w produkcji gazu z ³upków w Ameryce Pó³nocnej przy-
ci¹gnê³y równie¿ firmy zagraniczne, takie jak Statoil (³upki
Marcellus), Total (³upki Barnett), BP, ENI i British Gas.

Inwestycje zwi¹zane z ³upkami gazonoœnymi z racji
wysokich nak³adów kapita³owych wymagaj¹ okreœlenia
d³ugofalowej perspektywy popytu i poda¿y gazu, a takie
prognozy, zarówno dla USA, jak i dla reszty œwiata, s¹ bar-
dzo zró¿nicowane. Prognoza Miêdzynarodowej Agencji
Energetycznej jest bardzo ostro¿na i na najbli¿szy okres
przewiduje 1,5-procentowy wzrost zu¿ycia gazu ka¿dego
roku. Z kolei bior¹c pod uwagê tempo rozwoju gospo-
darczego pañstw azjatyckich, przede wszystkim Chin i
Indii, zapotrzebowanie na gaz ziemny bêdzie z pewnoœci¹
znacznie wiêksze. W Europie wa¿nym bodŸcem mo¿e byæ
d¹¿enie Unii Europejskiej do zmniejszenia uzale¿nienia od
dostaw gazu z Rosji – oprócz zwiêkszenia importu gazu z
Bliskiego Wschodu i rozwoju infrastruktury transportowej
w rejonie Morza Kaspijskiego ma on doprowadziæ równie¿
do zwiêkszenia wydobycia krajowego. Zmniejszenie impor-
tu skroplonego gazu ziemnego do USA wp³ywa na plany
Gazpromu, który opóŸnia bardzo kosztowne inwestycje
zwi¹zane z zagospodarowaniem z³o¿a Sztokmanowskoje
na Morzu Barentsa.

Perspektywy rozwoju produkcji gazu z ³upków zale¿¹ w
du¿ym stopniu od tego, jak technologie wypróbowane i sto-
sowane w USA sprawdz¹ siê w innych krajach. Wiele pro-
blemów wywo³uje szczelinowanie hydrauliczne. Wielofa-
zowe szczelinowanie wykonywane w otworach poziomych
wymaga dostarczenia 110–150 tys. hl wody podczas ka¿de-
go wiercenia. Trzeba wiêc liczyæ siê z zapewnieniem odpo-
wiedniej iloœci wody, zagospodarowaniem jej po zu¿yciu i
wyeliminowaniem zagro¿enia zatrucia œrodowiska stosowa-
nymi chemikaliami. Wymaga to opracowania specjalnych
rozwi¹zañ dostosowanych do lokalnych warunków.

Oprócz zagadnieñ technicznych op³acalnoœæ inwesty-
cji w gaz z ³upków zale¿y od okresu wa¿noœci koncesji,
uregulowañ prawnych, dostêpnej infrastruktury itp. Jednak
pozytywne strony, tj. uruchomienie przyjaznych dla œrodo-
wiska Ÿróde³ energii i powiêkszenie krajowej bazy energe-
tycznej, zdecydowanie przewa¿aj¹ i bêd¹ sprzyjaæ roz-
wojowi tej ga³êzi przemys³u naftowego.

USA. Po 3 miesi¹cach intensywnych prac prowadzo-
nych w Zatoce Meksykañskiej w celu likwidacji wycieku
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ropy z otworu Macondo sytuacja poprawia siê. Po usuniê-
ciu tymczasowej instalacji do odbioru ropy, nazwanej
LMRP (Lower Marine Riser Package), 13 lipca zamonto-
wano now¹ pokrywê uszczelniaj¹c¹, która zatrzyma³a
wyp³yw. Nastêpnie rozpoczêto testy szczelnoœci i spraw-
dzanie, czy w pobli¿u odwiertu nie pojawi³y siê nowe
wycieki ropy. Wynik by³ pozytywny, ale na polecenie eme-
rytowanego admira³a Stra¿y Przybrze¿nej USA Thada
Allena, dowodz¹cego operacjami zwi¹zanymi z wycie-
kiem, testy zosta³y przed³u¿one do koñca lipca. Jednoczeœ-
nie monitorowano otoczenie otworu za pomoc¹ kamer
podwodnych, sonaru, metod sejsmicznych i kontrolowano
ciœnienie. Stwierdzono odbudowê ciœnienia, które w ci¹gu
10 dni wzros³o z 461 atm. do 473 atm. W tym czasie trwa³y
przygotowania do decyduj¹cej operacji zat³oczenia otworu
ciê¿k¹ p³uczk¹ (static kill). Proces rozpoczêto 3 sierpnia i
w ci¹gu 8 godzin wt³oczono ok. 390 m3 p³uczki, pocz¹tko-
wo w iloœci 170 l/min, stopniowo zwiêkszaj¹c objêtoœæ a¿
do 840 l/min. Koñcow¹ faz¹ by³o cementowanie, które

zakoñczono 5 sierpnia po zat³oczeniu 320 m3 cementu.
Zarówno przedstawiciele BP, jak i nadzoru zewnêtrznego,
potwierdzili zatrzymanie wycieku ropy i szczelnoœæ korka
cementowego. W nastêpnych dniach wykonywano dodat-
kowe próby ciœnieniowe, które mia³y sprawdziæ, czy ce-
ment zwi¹za³ siê z rurami. Ciœnienie utrzymywa³o siê w
granicach 170–200 atm.

Po osi¹gniêciu g³êbokoœci 5459 m podczas wiercenia
ratunkowego przeprowadzono oczyszczanie spodu otwo-
ru, zapuszczono ostatni¹ kolumnê rur i wykonano cemen-
tacjê. Otwór znajduje siê w odleg³oœci 1,2 m w poziomie od
otworu Macondo, w pionie do punktu przeciêcia brakuje
30 m (otwór Macondo mia³ g³êbokoœæ 5490 m). G³êbokoœæ
drugiego otworu ratunkowego przekroczy³a w po³owie lip-
ca 4870 m. Obecnie, w zwi¹zku z powodzeniem operacji
zamkniêcia otworu Macondo, dalsze prace zosta³y zatrzy-
mane. Wiercenia i zbieranie ropy zosta³y zak³ócone przez
kolejny sztorm tropikalny Bonnie, który uderzy³ 26 lipca.
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Œrednica
Razem [km]

100–250 mm 300–500 mm 560–760 mm �800 mm

Gaz

Afryka 0 0 304 531 835

Ameryka £aciñska 8 174 928 407 1517

Azja i Pacyfik 0 26 130 2026 2182

Bliski Wschód 0 0 0 1495 1495

Europa 0 439 79 462 980

Kanada 0 0 409 600 1009

USA 48 362 552 528 1490

Ogó³em gaz 56 1001 2402 6048 9508

Ropa

Afryka 359 0 0 0 359

Ameryka £aciñska 0 26 0 0 26

Azja i Pacyfik 0 0 1012 0 1012

Bliski Wschód 0 0 0 64 64

Europa 0 0 0 549 549

Kanada 0 0 190 468 658

USA 0 124 848 1271 2243

Ogó³em ropa 359 150 2050 2352 4911

Produkty

Afryka 0 0 0 0 0

Ameryka £aciñska 0 0 0 0 0

Azja i Pacyfik 117 0 0 0 117

Bliski Wschód 0 2158 0 0 2158

Europa 0 0 0 0 0

Kanada 0 0 0 0 0

USA 0 1406 515 10 1931

Ogó³em produkty 117 3564 515 10 4206

Razem œwiat 533 4714 4967 8410 18624

Tab. 1. Ruroci¹gi w 2010 r. (w kilometrach) (wg Oil and Gas Journal, 2010)



Po uchyleniu przez s¹d apelacyjny pierwszego morato-
rium na wiercenia g³êbokowodne w Zatoce Meksykañskiej
sekretarz spraw wewnêtrznych USA Ken Salazar wyda³ 13
lipca nastêpne rozporz¹dzenie wstrzymuj¹ce prace wiert-
nicze. Tym razem decyduj¹cym kryterium nie jest g³êbo-
koœæ wody, lecz technologia i oprzyrz¹dowanie wiercenia,
a w szczególnoœci parametry prewenterów podwodnych i
powierzchniowych. Nowe ograniczenia maj¹ obowi¹-
zywaæ do 30 listopada br. Nadzór nad przestrzeganiem roz-
porz¹dzenia bêdzie sprawowaæ Urz¹d Zarz¹dzania i Nad-
zoru Energii Oceanów (Bureau of Ocean Energy, Man-
agement, Regulation and Enforcement).

Agencja NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration), sprawuj¹ca kontrolê m.in. nad rybo³ów-
stwem, otworzy³a dla po³owów komercyjnych i rekreacyj-
nych akwen w Zatoce Meksykañskiej o powierzchni 68,3
tys. km2, poniewa¿ nie stwierdzono ska¿enia ryb. Jedno-
czeœnie NOAA poinformowa³a, ¿e plamy ropy nie dotar³y
do po³udniowej Florydy i wschodniego wybrze¿a. Podano
te¿ wyniki nowych szacunków iloœci ropy, która prze-
dosta³a siê do zatoki. Grupa techniczna ds. wycieku ropy
poinformowa³a, ¿e pocz¹tkowo by³o to ok. 8430 t/d ropy,
póŸniej w zwi¹zku z czêœciowym sczerpaniem z³o¿a iloœæ
wyp³ywaj¹cej ropy zmniejszy³a siê do 7200 t/d. £¹cznie z
otworu Macondo wyciek³o 660 tys. t ropy, z czego 108 tys. t
zosta³o zebrane i zmagazynowane.

Potwierdzaj¹ siê doniesienia Sunday Times i agencji
Bloomberg z 14 lipca br. o przygotowaniach do sprzeda¿y
niektórych aktywów BP. Koszty likwidacji wycieku, od-
szkodowania, a przede wszystkim zobowi¹zanie do utwo-
rzenia funduszu depozytowego w wysokoœci 20 mld USD
zmusi³y koncern do sprzeda¿y z³ó¿ ropy i gazu o wartoœci 7
mld USD w basenie permskim w Teksasie i Nowym Mek-
syku, w Kanadzie oraz w Egipcie na Pustyni Zachodniej.
Nabywc¹ zosta³a Apache Corp. Nastêpn¹ transakcj¹ by³a
sprzeda¿ oddzia³u BP Exploration Co. (Colombia) Ltd.
eksploatuj¹cego 5 z³ó¿ o ³¹cznym wydobyciu 3400 t/d
ropy, który za kwotê 1,9 mld USD przeszed³ w posiadanie
konsorcjum kolumbijskiego Ecopetrol S.A. i kanadyjskie-
go Talisman Energy Inc. W konsekwencji katastrofy w
Zatoce Meksykañskiej stanowisko utraci³ dyrektor gene-
ralny BP, Brytyjczyk Tony Hayward, który odszed³ 1 paŸ-
dziernika br. Zast¹pi³ go Amerykanin Robert Dudley,
obecny szef operacji w zatoce.

Polska. W czasie wizyty sekretarz stanu USA Hillary
Clinton w Krakowie 10 lipca br. minister Rados³aw Sikorski
podpisa³ dokumenty przyst¹pienia do globalnego programu
badawczego ukierunkowanego na otwarcie niekonwencjo-
nalnych zasobów gazu, g³ównie gazu z ³upków. H. Clinton
oceni³a, ¿e Polska ma bardzo dobre warunki, aby byæ lide-
rem w szerokim zakresie problemów energii, ³¹cznie z
gazem ³upkowym. Stwierdzi³a równie¿, ¿e chocia¿ metody
eksploatacji tego typu z³ó¿ s¹ dro¿sze od metod konwencjo-
nalnych, to jednak umo¿liwi³y ograniczenie uzale¿nienia
USA od importowanego gazu ziemnego. W 2000 r. gaz
wydobywany z ³upków stanowi³ tylko 1% ogólnej produkcji
gazu w USA, obecnie wynosi 20% i osi¹gnie 50% w 2030 r.
Zapowiedziano te¿ polsko-amerykañskie rozmowy na temat
rozwoju energii j¹drowej.

Strategii dzia³añ i dyskusji nad zagadnieniami geolo-
gicznymi zwi¹zanymi z ³upkami gazonoœnymi poœwiêcona

by³a miêdzynarodowa konferencja Global Gas Shale Sum-
mit 2010, która odby³a siê w dniach 19–20 lipca br. w War-
szawie. Wspó³organizatorem konferencji by³ Pañstwowy
Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, a jed-
nym z g³ównych referentów by³ Pawe³ Poprawa. Na spo-
tkaniu omawiano ramy prawne i procedury regulacyjne z
uwzglêdnieniem doœwiadczeñ austriackich. W czasie sesji
geologicznej porównywano perspektywy poszukiwawcze
dotycz¹ce ³upków nie tylko z obszaru Polski, lecz tak¿e
Francji, Holandii i Turcji. W trakcie konferencji poruszano
równie¿ zagadnienia dotycz¹ce problemów technologii
wiercenia, opróbowania, dowiercania i eksploatacji gazu z
formacji ³upkowych.

Nadesz³y informacje z Lane Energy Poland o zakoñ-
czeniu prac w odwiercie £ebieñ LE-1 i osi¹gniêciu plano-
wanej g³êbokoœci. Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika
wykonano operacjê dowiercania. Lane Energy podkreœla,
¿e prace wiertnicze przebiega³y zgodnie z harmonogra-
mem i kosztorysem. Pod koniec sierpnia br. rozpoczêto
nastêpne wiercenie – £êgowo LE-1 w pobli¿u Gdañska.

Europa. Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na koncesje
dotycz¹ce poszukiwañ gazu z ³upków we Francji. Og³osze-
nie wyników opóŸni³o siê, gdy¿ Ministerstwo Œrodowiska
podzieli³o pierwotnie wyznaczone bloki na mniejsze jed-
nostki. Przyznano 6 koncesji w Owernii i Langwedocji o
powierzchni od ok. 200 km2 do 4400 km2 na okres od 3 do 5
lat. Koncesjê Montelimar, jedn¹ z najwiêkszych, o powierz-
chni 4327 km2 otrzyma³y Total E&P France i Devon Ener-
gy Corp. za kwotê 37,8 mln euro z zobowi¹zaniem do
wykonania reprocessingu materia³ów sejsmicznych, wyko-
nania 30 kmb nowych profili sejsmicznych i odwiercenia
jednego otworu. W przetargu bra³y udzia³ firmy amery-
kañskie, brytyjskie, belgijskie i szwajcarskie.

Oprócz Francji, W. Brytanii, Niemiec, Austrii, Wêgier i
Polski poszukiwania ³upków gazonoœnych prowadzone s¹
tak¿e w Szwecji. Koncern Shell rozpocz¹³ w pobli¿u miej-
scowoœci Sjöbo w Skanii wiercenie pierwszego z 4 otworów
poszukiwawczych z zadaniem zbadania wystêpowania
gazu ziemnego w formacjach ³upkowych. Prace wywo³a³y
protesty mieszkañców obawiaj¹cych siê zanieczyszczenia
wód podziemnych. Shell argumentowa³, ¿e w przypadku
powodzenia poszukiwañ w ci¹gu 10 lat Szwecja bêdzie
samowystarczalna pod wzglêdem zaopatrzenia w gaz.

W³ochy. Na wniosek ministra œrodowiska Stefanii Pre-
stigiacomo Rada Ministrów wprowadzi³a zakaz wierceñ
poszukiwawczych w 5-milowym pasie przybrze¿nym.
W niektórych szczególnie chronionych rejonach zakaz
bêdzie rozszerzony do 12 mil, a wnioski o pozwolenie na
wiercenia w pobli¿u tych obszarów bêd¹ znacznie wnikli-
wiej badane. W ostatnich latach obszary koncesyjne na
Adriatyku i na Morzu Joñskim, jak równie¿ na po³udnie i
na zachód od Sycylii, zwiêkszy³y siê o 23,4 tys. km2. Zakaz
bêdzie mia³ powa¿ne konsekwencje dla wielu firm nafto-
wych, szczególnie dla Mediterrean Oil & Gas, Northern
Petroleum i Petroceltic International. Northern Petroleum
otrzyma³o ju¿ wyniki zdjêcia sejsmicznego 3-D na zachód
od Sycylii i zamierza³o rozpocz¹æ tam wiercenia. Z kolei
Petroceltic przesun¹³ w inn¹ lokalizacjê urz¹dzenie wiert-
nicze, które mia³o wykonaæ otwór rozpoznawczy na z³o¿u
o zasobach wydobywalnych 13,6 mln t.
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Arabia Saudyjska. W czasie spotkania ze stypendysta-
mi arabskimi w Waszyngtonie pad³a zaskakuj¹ca wypo-
wiedŸ króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha na temat wstrzy-
mania dalszych poszukiwañ z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziem-
nego. Król Abdullah oœwiadczy³, ¿e wyda³ takie polecenie
Radzie Ministrów, poniewa¿ zasoby wêglowodorów nale¿y
zachowaæ dla przysz³ych pokoleñ. Taka decyzja najwa¿niej-
szego cz³onka OPEC mog³aby mieæ dalekosiê¿ne skutki,
jednak póŸniejsze komentarze przedstawicieli ministerstwa
ds. ropy naftowej s¹ znacznie bardziej stonowane. T³umacz¹
oni, ¿e nie chodzi o ca³kowity zakaz poszukiwañ, lecz o pro-
wadzenie ich w sposób rozwa¿ny i przemyœlany, z uwzglêd-
nieniem regu³ racjonalnego wykorzystania posiadanych zaso-
bów. Wed³ug informacji Saudi Arabian Oil Co. w ubieg³ym
roku odkryto dwa nowe z³o¿a, jedno gazowe i jedno ropne.
Obecnie pañstwowa firma Arabian Geophysical and
Surveying Co. przygotowuje siê do wykonania zdjêcia sej-
smicznego w rejonie z³o¿a Zuluf.

Ukraina. W czerwcu br. spó³ka Kulczyk Oil Ventures
sfinalizowa³a transakcjê zakupu 70% akcji KUB-Gas LLC,
jednego z najwiêkszych producentów gazu ziemnego na
Ukrainie. Uzyska³a t¹ drog¹ udzia³y w koncesjach Kruto-
gorowskoje, Wiergunskoje, Makiejewskoje i Olgowskoje
po³o¿onych w zapadlisku dnieprowsko-donieckim i rowie
Prypeci. Kulczyk Oil Ventures posiada równie¿ koncesje
w Brunei (bloki M i L) i w Syrii (blok 9 o powierzchni 10
tys. km2).

Kuba. Jak informuj¹ portale naftowe, najnowsza plat-
forma wiertnicza Scarabeo 9 zamówiona przez w³oski
Saipem w chiñskiej stoczni Yantai zosta³a ju¿ zakontrakto-
wana przez hiszpañski koncern Repsol na okres 1 roku do
wierceñ na wodach Kuby. Repsol ma byæ operatorem na
bloku koncesyjnym, na którym rozpoczn¹ siê prace wiert-
nicze, a partnerami bêd¹: kubañski Cupet, Statoil i indyjski
ONGC Videsh Ltd. Repsol nie potwierdza tych wiadomo-
œci, poniewa¿ w dalszym ci¹gu obowi¹zuje embargo han-
dlowe na³o¿one przez USA na Kubê, a Repsol posiadaj¹c
liczne koncesje równie¿ w Zatoce Meksykañskiej wola³by
unikn¹æ zarzutów o naruszenie sankcji.

Pó³zanurzalna platforma VI generacji Scarabeo 9 zo-
sta³a zaprojektowana przez firmê Frigstad Offshore Engi-
neering z Oslo i mo¿e wierciæ otwory do g³êbokoœci 15 000
m przy maksymalnej g³êbokoœci wody 3600 m. Przystoso-
wana jest do pracy przy prêdkoœci wiatru dochodz¹cej do
100 wêz³ów (180 km/h) i wysokoœci fal do 27 m. Rozmiary
(pok³ad 80 � 77 m), wypornoœæ (52 932 t) i moc silników
(46 080 kW) pozwalaj¹ zaliczyæ j¹ do najwiêkszych plat-
form wiertniczych. Przypuszczalnie rozpocznie wiercenie
na pocz¹tku 2011 r., poniewa¿ obecnie trwaj¹ prace wypo-
sa¿eniowe, a po ich ukoñczeniu potrzeba jeszcze ok. 2 mie-
siêcy na holowanie na miejsce przeznaczenia.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Bloomberg,
Hart’s E&P, KOV, Lane Energy Poland, Offshore, Oil &
Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, PGNiG, PIG,
Reauters, Rigzone, Upstream, World Oil
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