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OPEC. Przed zaplanowan¹ na 8 czerw-
ca br. 159. Konferencj¹ OPEC, która od-
by³a siê Wiedniu, powszechne by³y ocze-
kiwania na zwiêkszenie produkcji. Tym-
czasem na konferencji nie og³oszono
nawet komunikatu koñcowego omawia-
j¹cego przebieg obrad, stwierdzono jedy-
nie, ¿e „nie podjêto formalnej decyzji
dotycz¹cej porozumienia w sprawie limi-

tów wydobycia ropy. Jednak¿e organizacja bêdzie czuwaæ
nad ³adem i stabilnoœci¹ œwiatowego rynku naftowego”.
Z nieoficjalnych przecieków wiadomo, ¿e Arabia Saudyj-
ska, Kuwejt, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie propo-
nowa³y zwiêkszenie wydobycia ropy do 4,1 mln t/d,
jednak¿e sprzeciw zg³osi³y Iran, Wenezuela, Libia, Angola,
Algieria i Ekwador. Termin nastêpnego posiedzenia ustalo-
no na 14 grudnia br.

Cena ropy naftowej w koszyku OPEC 6 czerwca wyno-
si³a 110,09 USD/b, po wiadomoœciach z Wiednia wzros³a
14 czerwca do 113,59 USD/b, aby spaœæ 23 czerwca do
106,08 USD/b.

Do uspokojenia rynku przyczyni³a siê niew¹tpliwie
informacja z 23 czerwca br., jak¹ przekaza³ dyrektor
Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej Nobuo Tanaka.
Ze wzglêdu na brak dostaw ropy libijskiej wywo³any sytu-
acj¹ w tym kraju, pañstwa cz³onkowskie zgodzi³y siê skie-
rowaæ na rynek w najbli¿szych 2 miesi¹cach 8,1 mln t ropy
z posiadanych zapasów. Jeszcze wiêksze znaczenie mia³a
decyzja Arabii Saudyjskiej, która postanowi³a jednostronnie
zwiêkszyæ produkcjê ropy z dotychczasowych 1,26 mln t/d
do 1,36 mln t/d.

Polska. W ubieg³ym roku iloœæ prac poszukiwawczych
wykonywanych przez firmy zagraniczne zwiêkszy³a siê,
jednak nadal najwiêkszym operatorem jest Polskie Górnic-
two Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG), które w koñcu
2010 roku posiada³o 86 koncesji na poszukiwanie i rozpo-
znawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego, 222 koncesje
na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego i 9 kon-
cesji na podziemne magazynowanie gazu.

Rozmieszczenie prac poszukiwawczych w porównaniu
z rokiem 2009 zmieni³o siê: na ni¿u wykonano wiêcej wier-
ceñ (52%) ni¿ na przedgórzu Karpat (40%), przeznaczono
tam tak¿e 67% sejsmiki 3-D i 45% sejsmiki 2-D, podczas
gdy na przedgórzu nie wykonywano w 2010 roku badañ
sejsmicznych. W Karpatach wiercono tylko 1 otwór,
natomiast przeznaczono tam 33% sejsmiki 3-D i 55% sej-
smiki 2-D.

W wyniku wykonanych prac odkryto 9 nowych z³ó¿:
6 z³ó¿ gazowych, 2 ropno-gazowe i 1 z³o¿e z przyp³ywem

ropy naftowej, z czego 6 akumulacji przypada na przed-
górze Karpat i 3 na Ni¿ Polski. Najlepiej oceniane s¹ otwory
Mirocin-64 na przedgórzu Karpat i Brzóska-3 na mono-
klinie przedsudeckiej.

W Karpatach Poszukiwania Nafty i Gazu Jas³o we
wspó³pracy z Energi¹ Bieszczady i Eurogas Polska wierci³y
jeden otwór poszukiwawczy Niebieszczany-1 k. Sanoka,
zaprojektowany do g³êbokoœci 4800 m. W maju br. wierce-
nie osi¹gnê³o g³êbokoœæ 3905 m.

Na przedgórzu Karpat otworem Dzików Stary-2 odkry-
to now¹ akumulacjê gazu ziemnego pomiêdzy z³o¿ami
Dzików i Tarnogród-Wola Ró¿aniecka. Wierceniem rozpo-
znano ca³y kompleks mioceñski sk³adaj¹cy siê z i³owców,
mu³owców, piaskowców, anhydrytów i gipsów. Przyp³yw
gazu uzyskano po udostêpnieniu przez perforacjê 3 inter-
wa³ów w osadach miocenu. Otwór Dzików Stary-2 zosta³
zakoñczony w utworach kambru. Inne wykonane wiercenia
pos³u¿y³y do dokumentowania nowych poziomów gazono-
œnych w obrêbie rozpoznanych z³ó¿, b¹dŸ te¿ poszerzenia
zasiêgu wystêpowania poziomów ju¿ wczeœniej udostêp-
nionych. Takim wierceniem by³ Pruchnik-26 zlokalizowany
na z³o¿u Pruchnik-Pantalowice. Próby z³o¿owe wykonane
w 3 interwa³ach mioceñskich da³y wynik pozytywny – uzy-
skano przyp³yw gazu ziemnego i odwiert bêdzie przeka-
zany do eksploatacji. Otwór osi¹gn¹³ utwory prekambru.
Zadanie geologiczne zosta³o wykonane równie¿ w odwiercie
Mirocin-64, który wykonano aby rozpoznaæ po³udniowo-
-wschodni¹ czêœæ wielohoryzontowego z³o¿a gazu ziem-
nego Mirocin. Pomiary otworowe potwierdzi³y wystêpo-
wanie mioceñskich serii piaskowcowo-mu³owcowych o
dobrych w³asnoœciach zbiornikowych.

W rejonie struktury £apanów gazonoœny horyzont
jurajski zalega pod nasuniêciem karpackim i zbadanie jego
zasiêgu by³o celem wiercenia £apanów-3. Badanie próbni-
kiem z³o¿a interwa³u w utworach jurajskich da³o przyp³yw
gazu ziemnego.

W wierceniu Wola Ró¿aniecka-19 stwierdzono wystê-
powanie wszystkich odpowiedników horyzontów gazono-
œnych ze z³o¿a Tarnogród-Wola Ró¿aniecka. Ostatecznie
wykonano perforacjê w jednym z poziomów. Produkcjê
wywo³ano przez wyt³aczanie jednostk¹ azotow¹ i uzyskano
przyp³yw gazu ziemnego. W otworze Wola Ró¿aniecka-19
nawiercono utwory kambru.

Odwiertem Za³azie-3 udostêpniono poziom z³o¿owy
odkryty poprzednio otworem Za³azie-2. Otwór Za³azie-3
zakoñczono w utworach kambru.

Na monoklinie przedsudeckiej pozytywny wynik da³
otwór poszukiwawczy Brzózka-3, który mia³ pos³u¿yæ do
zbadania utworów dolomitu g³ównego. Test produkcyjny
wykonano w interwale dolomitu g³ównego. Po syfonowaniu
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oczyszczaj¹cym wykaza³ przyp³yw gazu ziemnego ze œla-
dami kondensatu.

W s¹siedztwie z³o¿a gazu Lwówek, na strukturze roz-
poznanej badaniami sejsmicznymi 3-D, wykonano otwór
W¹sowo-1. Podczas badania próbnikiem z³o¿a w trakcie
wiercenia otrzymano z utworów dolomitu g³ównego przy-
p³yw emulsji ropnej silnie zgazowanej gazem palnym z
domieszk¹ H2S. W³¹czenie do eksploatacji jest uzale¿nione
od wyników d³ugotrwa³ego testu produkcyjnego.

W rejonie z³o¿a Cychry odwiercono otwór Cychry-5/5K.
Z próbnika z³o¿a w utworach dolomitu g³ównego uzyskano
przyp³yw gazu s³abo palnego i niewielk¹ iloœæ ropy i wobec
tego wykonane bêd¹ koñcowe próby z³o¿owe. Do wierceñ,
które mimo dobrej lokalizacji i potencjalnej obecnoœci
akumulacji bituminów uzyska³y s³abe przyp³ywy, nieroku-
j¹ce przekazania odwiertu do eksploatacji, nale¿y wierce-
nie Nienadowa-1. Otwór Nienadowa-1 dowierci³ utwory
prekambru.

Nowy kierunek poszukiwañ, jakim jest mo¿liwoœæ
wystêpowania w kraju niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu
ziemnego, wymaga odmiennego podejœcia metodycznego
podczas dowiercania i tak¹ próbê podjêto w otworze Mar-
kowola-1 w synklinorium lubelskim. Obecnie trwa analiza
wyników geologiczno-z³o¿owych uzyskanych w tym odwier-
cie, m.in. w efekcie szczelinowania hydraulicznego.

W rozpoznaniu geologiczno-z³o¿owym Karpat wa¿ne
bêdzie rozpoczêcie w br. wiercenia Dukla-1 planowanego
do g³êbokoœci 5500 m.

Na potrzeby PGNiG SA w kraju w 2010 roku wykonano
ogó³em 61 272 mb wierceñ (otwory poszukiwawcze, roz-
poznawcze, eksploatacyjne i przygotowuj¹ce podziemne
magazyny gazu). Rozpoznanie sejsmiczne dla PGNiG SA
obejmowa³o 2878 km profili sejsmicznych 2-D i 873 km2

zdjêæ sejsmicznych 3-D (Geofizyka Kraków i Geofizyka
Toruñ).

Krajowe wydobycie ropy naftowej i kondensatu zwiêk-
szy³o siê w porównaniu z rokiem 2009. Przedsiêbiorstwo
LOTOS Petrobaltic wydoby³o na Ba³tyku ze z³ó¿ B3 i B8
230,2 tys. t ropy, a PGNiG SA na l¹dzie 500,6 tys. t, co razem
stanowi 730,8 tys. t ropy. Wydobycie gazu ziemnego utrzy-
muje siê na tym samym poziomie i wynios³o 4,2 mld m3.

Powa¿n¹ czêœæ prac wykonanych w 2010 roku przez
spó³ki zale¿ne PGNiG SA stanowi³y zamówienia od zlece-
niodawców spoza PGNiG SA, zarówno krajowych, jak i
zagranicznych. W przypadku wierceñ by³o to niemal 70%,
a w sejsmice od 55% (2-D) do 72% (3-D), co w istotnym
stopniu wp³ywa na wykorzystanie posiadanego potencja³u
wykonawczego.

Rozszerza siê zakres dzia³añ spó³ki Grupy PKN Orlen
– Orlen Upstream. Pocz¹tkiem by³a wspó³praca z PGNiG SA
w rozpoznaniu i zagospodarowaniu z³o¿a Sieraków. Obec-
nie na zlecenie Orlen Upstream wykonywane s¹ badania
sejsmiczne w rejonie Kocka, gdzie spó³ka posiada koncesje
poszukiwawcze o powierzchni ok. 900 km2. Po zakoñcze-
niu interpretacji wyników przewiduje siê zaprojektowanie
pierwszego wiercenia poszukiwawczego. Rozpoznaniem
objêta jest równie¿ strefa Garwolina. Orlen Upstream ubiega
siê tak¿e o koncesje na poszukiwania gazu z ³upków w
rejonie Sieradza.

Firmy zagraniczne pracuj¹ce w Polsce informowa³y
ju¿ o wynikach wierceñ £ebieñ LE-1, Wytowno S-1 i
Lêbork S-1, teraz nadesz³y nowe wiadomoœci ze spó³ki

3Legs Resources plc, która odwierci³a otwór poziomy £ebieñ
LE-1H. Stwierdzono wysokie nasycenie gazem w ³upkach
dolnopaleozoicznych. G³êbokoœæ pomiarowa odwiertu
wynosi 4080 m, odcinek poziomy ma d³ugoœæ ok. 1000 m i
odwiercono go w 5-metrowym interwale serii ³upkowej.

Wa¿nym wydarzeniem by³o uruchomienie w czerwcu br.
przez FX Energy (49% udzia³ów) wydobycia gazu ziemnego
ze z³o¿a Kromolice. W ci¹gu 30 dni produkcja z otwo-
rów Kromolice-1 i Kromolice-2 ma osi¹gn¹æ 288 tys. m3/d,
a ³¹cznie z otworem Œroda-4 prawie 400 tys. m3/d gazu.
Wiercony wspólnie z PGNiG SA otwór P³awce-2 z zada-
niem zbadania wystêpowania gazu zamkniêtego i projekto-
wany do 4000 m osi¹gn¹³ 3046 m. W wierceniu jest otwór
Machnatka-2, dziêkim któremu maj¹ zostaæ rozpoznane
utwory karboñskie. Docelowa g³êbokoœæ wynosi 4070 m,
obecnie otwór mierzy 3264 m. Tu operatorem jest FX Energy
– 51% udzia³ów, PGNiG SA ma 49%. Równie¿ wspólnym
przedsiêwziêciem FX Energy i PGNiG SA jest rozpoznanie
wiertnicze du¿ej struktury w utworach czerwonego sp¹-
gowca w rejonie Kutna. Rozpoczêcie wiercenia planowa-
nego do 6500 m jest przewidziane w sierpniu br. Zasoby
perspektywiczne tego obiektu mog¹ wynosiæ do 100 mld m3

gazu.
Brytyjska firma Aurelian Oil&Gas plc, kontynuuj¹ca

prace na pó³nocnej monoklinie, wykona³a wiercenia
Trzek-2 i Trzek-3. Otwór Trzek-2 w czasie 15-dniowego
testu I szczelinowania nie uzyska³ oczekiwanej wielkoœci
przyp³ywu gazu i wobec tego rozpoczêto nastêpne wier-
cenie. W otworze Trzek-3 wystêpuje w utworach czerwo-
nego sp¹gowca horyzont gazonoœny o mi¹¿szoœci 140 m.
Planuje siê wiercenie odga³êzienia poziomego i wykonanie
szczelinowania. Inne projektowane wiercenie poszukiwaw-
cze w tym regionie to Krzesinki na strukturze Siekierki
Wielkie. Aurelian prowadzi poszukiwania tak¿e w Karpa-
tach. Pierwszy otwór w obrêbie koncesji Bieszczady w
czerwcu br. osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 3946 m i przewiercono nim
produktywny interwa³ gazowo-ropny o mi¹¿szoœci 31 m,
z objawami wêglowodorów o znaczeniu przemys³owym.

Rosja. Pierwsze projekty gazoci¹gu Nord Stream, zwa-
nego pocz¹tkowo Gazoci¹giem Pó³nocnym, powsta³y w
1997 roku. W pierwszej fazie mia³a to byæ wy³¹cznie inwe-
stycja Gazpromu, póŸniej, dziêki poparciu Niemiec, zosta³a
w³¹czona do programów energetycznych Unii Europejskiej
i powsta³o konsorcjum z udzia³em koncernów Wintershall,
E.ON Ruhrgas, Gasunie i GDF Suez. Teraz, 21 czerwca br.,
konsorcjum buduj¹ce gazoci¹g Nord Stream poinformo-
wa³o o po³¹czeniu trzech podmorskich odcinków 1224-
-kilometrowego ruroci¹gu. Zainstalowano 2 podwodne
³¹czniki hiperbaryczne ³¹cz¹ce odcinek w Zatoce Fiñskiej z
odcinkiem centralnym na g³êbokoœci 80 m i po³¹czenie
odcinka centralnego z po³udniowo-zachodnim w pobli¿u
wyspy Gotland, na g³êbokoœci 110 m. Do wykonania pozo-
sta³o zespolenie gazoci¹gu z l¹dowymi punktami odbioru
gazu w Rosji i w Niemczech. Ruroci¹g ma œrednicê 122 cm
i eksploatowany bêdzie z ciœnieniem roboczym 216 atm.
W IV kwartale 2011 roku ma siê rozpocz¹æ przesy³ gazu.
Statek Solitaire ju¿ przyst¹pi³ do uk³adania drugiej nitki
Nord Stream na wodach rosyjskich.

Tak wiêc, po 14 latach, wa¿na dla Europy Zachodniej,
ale tak¿e dla Polski i Ukrainy inwestycja energetyczna
sta³a siê faktem. Inne, alternatywne projekty gazowych
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szlaków transportowych dla Europy Œrodkowej i Wschod-
niej nie zosta³y zrealizowane. Œledz¹c postêp przygotowañ
do budowy innego rosyjskiego gazoci¹gu South Stream i
konkurencyjnego unijnego Nabucco, równie¿ mo¿na siê
spodziewaæ wygranej Gazpromu.

Bia³oruœ. Rz¹d bia³oruski w zamian za ustêpstwa przy
zakupie gazoci¹gów chcia³by wynegocjowaæ korzystn¹ cenê
za rosyjski gaz. W I kwartale br. Bia³oruœ p³aci³a 223 USD
za 1000 m3 gazu, w II kw. by³o to 244,70 USD/1000 m3,
podczas gdy dla Litwy cena wynosi³a 367 USD/1000 m3.
W czerwcu br. wicepremier Bia³orusi W³adimir Siemaszko
podpisa³ w Moskwie z prezesem Gazpromu Aleksiejem
Millerem umowê sprzeda¿y 50% udzia³ów Bie³transgazu,
bia³oruskiego operatora gazowego. Jest to zakoñczenie
trwaj¹cych od 2007 roku starañ Gazpromu o przejêcie sys-
temu przesy³u gazu na Bia³orusi – wtedy rosyjski koncern
za kwotê 2,5 mld USD kupi³ 50% akcji Bie³transgazu.
Teraz Gazprom, równie¿ za 2,5 mld USD, uzyska³ kontrolê
nad licz¹c¹ 7000 km sieci¹ gazoci¹gów, w sk³ad której
wchodzi tak¿e odcinek gazoci¹gu jamalskiego.

Litwa. W lipcu 2010 roku rz¹d litewski podj¹³ decyzjê
o podziale krajowego operatora gazowniczego Lietuvos
Dujos na czêœæ przesy³ow¹ i dystrybucyjn¹. Sprzeciwi³ siê
temu Gazprom, posiadaj¹cy 37,1% udzia³ów Lietuvos
Dujos, do blokowania zmian przy³¹czy³ siê póŸniej tak¿e
niemiecki E.ON, który ma 38,9% udzia³ów. Litwa zapo-
wiada³a skierowanie sprawy do miêdzynarodowego arbi-
tra¿u, z³o¿y³a te¿ skargê do Komisji Europejskiej. Osta-
tecznie parlament litewski 30 czerwca br. uchwali³ znowe-
lizowan¹ ustawê gazow¹ wprowadzaj¹c¹ zasady III pakietu
energetycznego Unii Europejskiej, w tym rozdzia³u czêœci
przesy³owych i dystrybucyjnych w firmach gazowniczych.

Za przyjêciem nowej ustawy gazowej g³osowa³o 81 spoœród
111 pos³ów bior¹cych udzia³ w g³osowaniu. W czasie debaty
premier Litwy Andrius Kubiulis powiedzia³, ¿e „sprzeda¿
gazoci¹gów 8 lat temu by³a wielkim b³êdem”. Podzia³
spó³ki Lietuvos Dujos zgodnie ze stanowiskiem parlamen-
tarnej komisji ds. gospodarki nast¹pi do lipca 2013 roku.

Uganda. Tullow Oil plc donosi o 2 znacz¹cych odkry-
ciach w obrêbie koncesji l¹dowej EA1 w Ugandzie. Otwory
Jobi East-1 i Mpyo-3 by³y zlokalizowane na anomaliach
grawimetrycznych i sejsmicznych. W otworze Jobi East-1
stwierdzono wystêpowanie 20-metrowej serii produktyw-
nej na bloku dyslokacyjnym s¹siaduj¹cym z ogromnym
z³o¿em ropy Jobi-Rii. Profilowanie otworowe i próby
potwierdzi³y obecnoœæ horyzontów roponoœnych o ³¹cznej
mi¹¿szoœci netto 15 m. Odkryto równie¿ horyzont gazo-
noœny o mi¹¿szoœci 5 m.

W otworze Mpyo-3 na g³êbokoœci 340 m nawiercono
21-metrowej mi¹¿szoœci seriê piaszczyst¹ nasycon¹ rop¹.
Wa¿nym czynnikiem jest stosunkowo p³ytkie zaleganie
z³ó¿ w Ugandzie – Jobi East-1 ma g³êbokoœæ koñcow¹
563 m, w otworze Mpyo-3 zakoñczono wiercenie na g³êbo-
koœci 513 m.

Tullow Oil jest operatorem koncesji EA1 z 33,33%
udzia³ów, pozostali udzia³owcy to Total i CNOOC. Tullow
jest jedn¹ z dwóch najwiêkszych irlandzkich firm nafto-
wych, obecnie ma koncesje w 22 krajach, g³ównie w Afryce.
Firma ta by³a równie¿ przez pewien czas partnerem
PGNiG SA w Pakistanie.
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