
jektów dotycz¹cych przedsiêwziêæ z obszaru gospodarki
wodno-œciekowej w aglomeracjach powy¿ej 10 tys. RLM
(równowa¿na liczba mieszkañców). Œrodki przeznaczone
na dofinansowanie w ramach konkursu wynosz¹ ³¹cznie
10 mln EUR. O wsparcie mog¹ ubiegaæ siê samorz¹dy i ich
zwi¹zki oraz podmioty realizuj¹ce ich zadania w³asne
w zakresie gospodarki wodno-œciekowej. Nabór wnios-
ków bêdzie trwa³ do 30 maja 2014 r., nale¿y je sk³adaæ do
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (projekty o szacowanej wartoœci
powy¿ej 25 mln EUR) lub do w³aœciwego dla danego woje-
wództwa wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej (projekty o szacowanej wartoœci poni¿ej
25 mln EUR).

7.04. Ruszy³a ogólnopolska kampania informacyjna
podnosz¹ca wiedzê na temat ró¿norodnoœci biologicznej.
Jest ona skierowana jest do dzieci w wieku 4–9 lat oraz
ich rodziców i nauczycieli. W ramach kampanii powsta³
m.in. program dla wychowawców przedszkolnych oraz
nauczycieli klas I–III szkó³ podstawowych. Przedsiêwziê-
cie zosta³o dofinansowane ze œrodków Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014.
Wiêcej informacji o kampanii mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej www.ekodzieciaki.pl.

9.04. Premier Donald Tusk przyj¹³ dymisjê wicemini-
stra œrodowiska, g³ównego konserwatora przyrody Janusza
Zaleskiego. Janusz Zaleski pe³ni³ funkcjê podsekretarza
stanu w Ministerstwie Œrodowiska od 2007 r., a g³ównego
konserwatora przyrody – od 2009 r. Minister Zaleski uza-
sadni³ swoj¹ dymisjê innymi planami zawodowymi.

11–13.04. W Kielcach odby³o siê bran¿owe spotkanie
Salon Kamienia. Towarzyszy³o ono targom Dom oraz
Ogród i Ty, na których swoje produkty pokaza³o blisko 300
firm z ca³ej Polski. Wœród wystawców bior¹cych udzia³
Salonie Kamienia znalaz³ siê Pañstwowy Instytut Geolo-

giczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, który na stoisku
wystawienniczym przybli¿a³ swoje dokonania i us³ugi.
W ofercie instytutu szczególny nacisk po³o¿ono na zagad-
nienia surowcowe i geoturystykê. Podczas Salonu Kamie-
nia zorganizowano konferencjê z cyklu Kamieñ w Z³o¿u,
Krajobrazie i Architekturze. Poruszane tematy dotyczy³y
m.in. kamieni drogowych i budowlanych w naszym kraju,
pocz¹tków eksploatacji i wykorzystania „marmurów”
chêciñskich w sztuce polskiej (ok. 1585–1610), perspek-
tywy rozwoju kamieniarstwa w Polsce oraz nowych mate-
ria³ów na rynku. Konferencja zosta³a zorganizowana przez
Targi Kielce, Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwo-
wy Instytut Badawczy oraz Zwi¹zek Pracodawców Bran¿y
Kamieniarskiej.

14–15.04. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym
– Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
w ramach realizowanego przez instytut projektu „Wspar-
cie dzia³añ informacyjnych i analityczno-wdro¿eniowych
nt. wêglowodorów z formacji ³upkowych na rzecz bez-
pieczeñstwa energetycznego Polski i ochrony œrodowi-
ska, w tym udzia³u spo³eczeñstwa w procesie udzielania
koncesji” odby³y siê warsztaty filmowe, bêd¹ce jednym
z etapów konkursu wiedzy o wêglowodorach ze z³ó¿ nie-
konwencjonalnych skierowanego do m³odzie¿y ze szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Pol-
ski. Przedmiotem konkursu jest opracowanie scenariusza
na film krótkometra¿owy nt. gazu z ³upków (aspekty geolo-
giczne, œrodowiskowe, spo³eczne). Uczestnicy maj¹ dowol-
noœæ w opracowaniu historii (film dokumentalny, przyrod-
niczy, obyczajowy, komedia, krymina³ itp.). Autorów najcie-
kawszych prac zaproszono na dwudniowe warsztaty ³¹cz¹ce
wiedzê o gazie z formacji ³upkowych z warsztatami filmo-
wymi. Spoœród fina³owych scenariuszy wybrany zostanie
najlepszy, który nastêpnie zrealizuje profesjonalna ekipa
filmowa. Organizatorem konkursu jest PIG-PIB we wspó³-
pracy z Fundacj¹ Instytut Innowacji. Projekt finansuje Naro-
dowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego

Jerzy Zagórski1

OPEC. Wydobycie ropy naftowej
w krajach OPEC w lutym br. osi¹gnê³o
rekordowy poziom 4,09 mln t/d, co spo-
wodowane by³o zwiêkszonym zapotrze-
bowaniem, a to z kolei wed³ug przedsta-
wicieli organizacji œwiadczy o o¿ywieniu
w œwiatowej gospodarce. Wa¿nym syg-
na³em by³ te¿ okresowy wzrost notowañ
ceny ropy WTI – 3 marca br. wynios³a

ona 104,92 USD za bary³kê (cena ropy Brent w tym samym
dniu wynosi³a 110,95 USD). Producenci wyci¹gnêli wnio-
sek, ¿e potrzebna jest korekta poprzedniej prognozy wydo-

bycia w górê o 13 tys. t/d i zgoda na œrednie wydobycie
w 12 krajach cz³onkowskich na poziomie 4,03 mln t/d.
OPEC zwróci³a uwagê na znaczny wzrost wydobycia
w Iraku, które w lutym br. osi¹gnê³o 462 tys. t/d i czêœcio-
wo zrekompensowa³o spadek wydobycia w Libii i Arabii
Saudyjskiej.

Œwiat. We wstêpie do prognozy stanu poszukiwañ
w 2014 r. redaktor miesiêcznika World Oil Kurt Abraham
stwierdzi³ z satysfakcj¹, ¿e sprawdzi³y siê opinie z grudnia
2012 r. zapowiadaj¹ce 2013 r. jako okres wzrostu aktyw-
noœci w sektorze poszukiwañ i wydobycia. Nast¹pi³o to
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mimo stopniowego spadku cen ropy o 10%. W tym roku
w dalszym ci¹gu wa¿nym kierunkiem s¹ z³o¿a niekonwen-
cjonalne, ale na podstawie doœwiadczeñ zebranych w ró¿-
nych regionach œwiata mo¿na zestawiæ d³ug¹ listê czyn-
ników decyduj¹cych o sukcesie w uzyskaniu op³acalnej
produkcji gazu lub ropy. Maj¹ one zró¿nicowany wp³yw
w zale¿noœci od warunków lokalnych.

Tegoroczne prognozy maj¹ nieco inny charakter ni¿
te z poprzednich lat, bo komentatorzy zupe³nie zrezygno-
wali z prób oszacowania przysz³ych cen ropy w USA
i w Europie, niewiele jest te¿ przewidywañ sytuacji w skali
globalnej. Za najwa¿niejszy parametr uznano wzrost nak³a-
dów na poszukiwania i wydobycie okreœlony na podstawie
ankiet z 300 firm naftowych. Nak³ady zostan¹ podwy¿-
szone o 6,1% w porównaniu z 2013 r. i osi¹gn¹ poziom
723 mld USD. Pomyœlne perspektywy rysuj¹ siê w USA,
gdzie wydatki zwiêksz¹ siê o 7%. Tendencja wzrostowa
spodziewana jest na Bliskim Wschodzie i w Ameryce
£aciñskiej, natomiast spowolnienie nast¹pi w Chinach
i w Afryce. Te przewidywania potwierdza wa¿ny wskaŸ-
nik, jakim jest liczba wierceñ. Szacuje siê, ¿e w 2014 r.
zwiêkszy siê ona na œwiecie o 2,4%, przy czym w Australii
i Oceanii bêdzie to 9,7%, w Ameryce Pó³nocnej 8%,
na Bliskim Wschodzie 5,9%, w Ameryce Po³udniowej
3,1% i w Rosji i krajach b. ZSRR 1,8%. Spadek nast¹pi
w Europie Zachodniej (–1,6%) i w Afryce (–1,4%). Liczba
wierceñ na morzu wzros³a o 4,4% – obecnie stanowi¹
one przesz³o 5% ³¹cznej liczby otworów wiertniczych na
œwiecie.

Obok dominuj¹cych zagadnieñ dotycz¹cych Ameryki
Pó³nocnej, a przede wszystkim USA (spoœród 11 eksper-
tów tylko dwóch nie reprezentuje przemys³u amerykañ-
skiego), wiêcej miejsca poœwiêcono jedynie Rosji i Base-
nowi Lewantyñskiemu na Morzu Œródziemnym. Zarówno
potencja³ rosyjskiej sejsmiki poszukiwawczej, jak i iloœæ
wierceñ pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e obserwowane w ostatnim
okresie niedostateczne tempo wzrostu produkcji ropy i gazu
(przy rosn¹cym zapotrzebowaniu wewnêtrznym i planach
eksportowych) zostanie przezwyciê¿one. Du¿e znaczenie
ma wspó³praca z zagranicznymi partnerami jak Exxon,
Shell czy Total. Najnowsze przyk³ady to kontrakt Rosnieft–
Statoil na poszukiwania na Morzu Ochockim i Morzu
Barentsa obejmuj¹ce obszar 102 tys. km2 oraz powo³anie
konsorcjum Rosniefti z indyjskim ONGC, równie¿ z zada-
niem wspólnych poszukiwañ w Arktyce.

Znaczna czêœæ wypowiedzi ekspertów nie ma prze³o-
¿enia na stan przemys³u naftowego na œwiecie, poniewa¿
koncentruje siê na wewnêtrznych problemach USA. Komen-
tatorzy krytykuj¹ rz¹d amerykañski za brak jednolitej poli-
tyki energetycznej w d³u¿szej perspektywie i brak kon-
sekwencji w dzia³aniach w tej dziedzinie. Nawi¹zuj¹c do
wypowiedzi prezydenta USA Baracka Obamy o znaczeniu
osi¹gniêcia przewagi krajowej produkcji ropy nad impor-
tem, zwracaj¹ uwagê, ¿e nast¹pi³o to pomimo utrudnieñ ze
strony administracji i ograniczenia wierceñ na terenach
i wodach federalnych. Nasila siê nieprzychylne nastawie-
nie czêœci opinii publicznej do przemys³u naftowego – ju¿
nie tylko szczelinowanie hydrauliczne, ale tak¿e sejsmika
i wiercenia jako takie s¹ na cenzurowanym. Niezbêdna jest
akcja informacyjna i edukacyjna o du¿ym zasiêgu poka-
zuj¹ca rzeczywisty poziom zagro¿eñ, a jednoczeœnie przy-
pominaj¹ca o zwi¹zku miêdzy poziomem ¿ycia i kosztem
energii. Wdro¿enie nowych technologii w wiertnictwie
i eksploatacji nie tylko zapewni zaspokojenie potrzeb ener-
getycznych, lecz równie¿ zwiêkszy liczbê nowych miejsc

pracy – w 2012 r. by³ to wzrost o 7% w stosunku do 2011 r.
Jednak przemys³ nadal czeka na decyzje Departamentu
Energii i Departamentu Spraw Wewnêtrznych USA m.in.
w sprawie wymagañ technicznych dotycz¹cych g³owic
przeciwwybuchowych i warunków wykonywania badañ
sejsmicznych na morzu.

Polska. W dalszym ci¹gu PGNiG zajmuje dominuj¹c¹
pozycjê w kraju w dziedzinie poszukiwañ i wydobycia
ropy i gazu. W minionym roku prace wiertnicze prowadzo-
no w 34 otworach, ukoñczono 24 otwory. Próby z³o¿owe
wykonano w 16 odwiertach, w tym w siedmiu z lat poprzed-
nich. Pozytywne rezultaty uzyskano w oœmiu odwiertach,
piêæ zakoñczy³o siê wynikiem negatywnym. W bie¿¹cym
roku liczba wierceñ ma siê zwiêkszyæ do 55 otworów. Ana-
liza wyników g³êbokich wierceñ w Karpatach (Niebiesz-
czany-1 do g³êbokoœci 3800 m i Dukla-1 do 4500 m)
wskazuje na obecnoœæ interwa³u nasyconego wêglowodo-
rami o mi¹¿szoœci przekraczaj¹cej 1000 m, lecz o z³ych
w³asnoœciach petrofizycznych, co oznacza koniecznoœæ
dalszych prac studialnych nad kierunkami poszukiwañ
w tym regionie. W ramach wyprzedzaj¹cego rozpoznania
na obszarach koncesyjnych wykonano 535,07 kmb profili
sejsmicznych 2-D i 969,467 km2 zdjêæ sejsmicznych 3-D.
Na koniec 2013 r. PGNiG posiada³o 85 koncesji na poszu-
kiwania ropy i gazu o ³¹cznej powierzchni 58,78 tys. km2,
227 koncesji na wydobywanie wêglowodorów i 9 koncesji
na u¿ytkowanie podziemnych magazynów gazu.

Dziêki uruchomieniu w lipcu ub.r. kopalni ropy nafto-
wej i gazu ziemnego Lubiatów znacznie zwiêkszy³o siê
krajowe wydobycie ropy. W 2013 r. PGNiG wydoby³o
815,4 tys. t ropy i 4211,2 mln m3 gazu, natomiast wydoby-
cie Lotos Petrobaltic wynios³o 145,6 tys. t ropy i 16 mln m3

gazu. £¹czna produkcja ropy w kraju osi¹gnê³a wiêc
961 tys. t, produkcja gazu 4227,2 mln m3. Jeœli do powy¿-
szych liczb dodaæ wydobycie z koncesji zagranicznych, to
³¹czna produkcja ropy w 2013 r. przekroczy³a milion ton
i wynios³a 1244,3 tys. t, a produkcja gazu 4258,3 mln m3.
Nie s¹ to dane kompletne, bo eksploatacjê gazu ziemnego
w Polsce prowadzi równie¿ firma FX Energy, tak wiêc
pe³na informacja znajdzie siê w tegorocznym bilansie
zasobów kopalin publikowanym przez Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy.

Memorandum z 12 grudnia ub.r. (Prz. Geol., 62(2): 74)
znalaz³o swój fina³ w postaci umowy o wspó³pracy przy
poszukiwaniu gazu z ³upków w Polsce podpisanej 31 mar-
ca br. przez firmy PGNiG i Chevron Polska Energy Resour-
ces. Powo³any zostanie wspólny komitet techniczny (Joint
Technical Committee), który ustali zakres i harmonogram
prac poszukiwawczych. Pierwszy etap obejmowaæ bêdzie
dokonanie oceny zasobów gazu z ³upków na koncesjach
Tomaszów Lubelski i Wiszniów-Tarnoszyn (PGNiG) oraz
Zwierzyniec i Grabowiec (Chevron). Oprócz dwóch wy-
mienionych Chevron posiada jeszcze koncesje Frampol
i Kraœnik.

Bu³garia. Bu³garski minister ekonomii i energii Dra-
gomir Stojnew, przemawiaj¹c w parlamencie, stwierdzi³,
¿e budowa South Stream nie powinna byæ wstrzymana i ¿e
jest to stanowisko wszystkich krajów zaanga¿owanych
w tê inwestycjê, poniewa¿ ma ona strategiczne znaczenie
dla ca³ej Europy. WypowiedŸ D. Stojnewa nawi¹zywa³a do
negocjacji Komisji Europejskiej z Rosj¹ w sprawie dosto-
sowania umów zawartych przez Gazprom z pañstwami,
przez które przebiegaæ bêdzie gazoci¹g, do postanowieñ
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trzeciego pakietu energetycznego. Mimo ostrze¿eñ KE
4 kwietnia br. parlament bu³garski uchwali³ nowelizacjê
ustawy energetycznej wy³¹czaj¹c¹ 24-kilometrowy odcinek
przysz³ego gazoci¹gu na wodach terytorialnych Bu³garii
z ca³ego segmentu bu³garskiego. Tym samym nie bêdzie
on podlegaæ przepisom Unii Europejskiej.

Ukraina. Po rozmowach z przebywaj¹cym w Brukseli
ukraiñskim ministrem energetyki i przemys³u wêglowego
Jurijem Prodanem komisarz KE ds. energii Günther Öttin-
ger powiedzia³, ¿e porozumienie dotycz¹ce rewersu w prze-
p³ywie gazu ziemnego ze S³owacji na Ukrainê mo¿e byæ
sfinalizowane do koñca kwietnia br. Formalna zgoda na
ten rodzaj przesy³u nie oznacza bezzw³ocznego urucho-
mienia dostaw, bo konieczne s¹ uzgodnienia s³owackiego
operatora Eustream z Ukrtransgazem i zbudowanie nowych
stacji pomiarowych w granicznych punktach przesy³u.
Tymczasem 25 marca br. Gazprom zakomunikowa³, ¿e
cena gazu dla Ukrainy, która na pocz¹tku roku wynosi³a
268,50 USD za 1000 m3, wzrasta do 387 USD, a od 3 kwiet-
nia wynosiæ bêdzie 485 USD, wiêc poszukiwanie dodatko-
wych dróg zasilania staje siê spraw¹ piln¹. Ukraina zu¿y-
wa ok. 50 mld m3 gazu rocznie, z czego krajowe wydoby-
cie stanowi 30%. Wykorzystanie po³¹czenia ze S³owacj¹
mog³oby zapewniæ dostawy rzêdu 10 mld m3, a w d³u¿szej
perspektywie nawet 20 mld m3 gazu rocznie. Warianty
uzupe³niaj¹ce to import z Wêgier (3,5 mld m3), Rumunii
(1,8 mld m3) i Polski (1,5 mld m3).

Sygna³y o mo¿liwoœci wykorzystania rewersu ju¿ spo-
wodowa³y reakcjê Gazpromu. Prezes koncernu Aleksiej
Miller zapowiedzia³, ¿e bêdzie to naruszenie umów dwu-
stronnych, niezezwalaj¹cych na reeksport gazu. Drug¹
barier¹ bêdzie cena gazu – dla Ukrainy kwota 400 USD/
1000 m3 za gaz z kierunku zachodniego jest za wysoka.

Financial Times przypomina zakres uzale¿nienia UE
od rosyjskiego gazu. Dla Finlandii, Estonii, £otwy, Litwy,
Czech i Bu³garii jest to 100%, dla S³owacji 99,5%, dla Nie-
miec i Polski 79,8% i dla Austrii 71%.

Finlandia. Rz¹dy Finlandii i Estonii podpisa³y na
pocz¹tku kwietnia br. porozumienie o budowie dwóch ter-
minali LNG na obu brzegach Zatoki Fiñskiej i ³¹cz¹cego
je podmorskiego ruroci¹gu. G³ównym inwestorem i opera-
torem bêdzie fiñska firma gazownicza Gasum. Realiza-
cja projektu zapewni obu krajom uniezale¿nienie od Rosji
– obecnie stamt¹d pochodzi 100% dostaw gazu ziemnego.
Osi¹gniêcie pe³nej zdolnoœci produkcyjnej terminalu pla-
nowane jest na 2018 r.

Rosja. Gubernator Chanty-Mansyjskiego Okrêgu Auto-
nomicznego poinformowa³, ¿e Total wspólnie z £ukoilem
rozpocznie poszukiwania gazu z ³upków na blokach kon-
cesyjnych Wostoczno-Kowienskij, Taszynskij i Liamin-
skij-3. W ten sposób francuski koncern do³¹czy do Exxon-
Mobil, Shella i Statoilu, które ju¿ wczeœniej rozpoczê³y
wspó³pracê z firmami rosyjskim w zakresie udostêpnienia
zasobów wêglowodorów zgromadzonych w ³upkach.

Napiêcia miêdzy Wschodem i Zachodem, jak obecn¹
atmosferê polityczn¹ okreœla przewa¿nie prasa europejska
i amerykañska, nie hamuj¹ inwestycji w Rosji z udzia³em
kapita³u zagranicznego. W komunikacie z 1 kwietnia br.
Rosnieft potwierdzi³a kontynuacjê budowy zak³adu skra-
plania gazu ziemnego na Sachalinie realizowanego wspól-
nie z koncernem ExxonMobil. Instalacja ma byæ oddana do
u¿ytku w latach 2018–2019, a jej zdolnoœæ produkcyjna
w pierwszym etapie wyniesie 5 mln t gazu. Inwestycja
zosta³a podjêta z myœl¹ o zaopatrzeniu rynku azjatyckiego
i wed³ug analiz Rosniefti obecny poziom cen LNG w tym
regionie zapewni op³acalnoœæ projektu. Rosnieft jest obok
Novateku jedn¹ z dwóch firm rosyjskich, które uzyska³y
prawo samodzielnego eksportu gazu skroplonego po znie-
sieniu monopolu Gazpromu. Konkurencj¹ na Dalekim
Wschodzie mo¿e byæ gaz z Ameryki Pó³nocnej, ale przed-
stawiciele Rosniefti oceniaj¹, ¿e nie wszystkie terminale
do eksportu LNG planowane w USA zostan¹ oddane do
eksploatacji, poniewa¿ eksport zwiêkszy³by ceny wew-
nêtrzne i zahamowa³ rozwój gospodarczy.

Firma Gazprom Nieft uzyska³a koncesjê na poszuki-
wania ropy z ³upków w z³o¿u Ju¿no-Priobskoje. Dolnokre-
dowe formacje perspektywiczne Ba¿enow i Achimow
zalegaj¹ tam na g³êbokoœci 2500–2700 m. W tym roku
zostanie wykonana reinterpretacja danych sejsmicznych
3-D, analiza rdzeni i opracowanie nowego modelu z³o¿a,
zaœ w przysz³ym roku bêdzie wyznaczona lokalizacja
otworu poszukiwawczego i wybrana technologia rozwier-
cania i opróbowania. Na mocy kontraktu o wspó³pracy
zawartego z firm¹ Schlumberger rozpoznanie potencjal-
nych akumulacji ropy z ³upków bêdzie prowadzone z wy-
korzystaniem doœwiadczenia i metodyki amerykañskiego
kooperanta. Badania na z³o¿u Ju¿no-Priobskoje s¹ czwar-
tym projektem Gazprom Niefti zwi¹zanym z poszukiwa-
niem ropy z ³upków. Wiceprezes firmy Wadim Jakowlew
powiedzia³, ¿e w ci¹gu ostatnich dwóch lat iloœæ wierceñ
wykonywanych z zastosowaniem najbardziej zaawanso-
wanych technologii zwiêkszy³a siê z 4% do 35%.

USA. W Zatoce Meksykañskiej uzyskano rekordowe
wydobycie ropy ze z³ó¿ Cascade i Chinook. Eksploata-
cja by³a dotychczas prowadzona w piêciu odwiertach, teraz
po odwierceniu dwóch nowych otworów wydobycie zwiê-
kszy³o siê o 3800 t/d i osi¹gnê³o poziom 5440 t/d. Z³o¿a
Cascade i Chinook znajduj¹ siê w odleg³oœci 25 km od
siebie i s¹ oddalone od wybrze¿a Luizjany o 260 km. Œred-
nia g³êbokoœæ otworów eksploatacyjnych wynosi przeciêt-
nie 8000 m. G³êbokoœæ wody w tym rejonie to 2500 m.
Wydobycie ropy jest prowadzone z wykorzystaniem stat-
ku BW Pioneer, pierwszego statku klasy FPSO dopuszczo-
nego do u¿ytkowania w Zatoce Meksykañskiej. Operato-
rem obu z³ó¿ jest brazylijski Petrobras.

�ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Financial
Times, Hart’s E&P, naturalgaseurope.com, Offshore,
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, OPEC,
PGNiG, Rigzone, World Oil
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