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Konferencja Nafta–Gaz tradycyjnie odbywaj¹ca siê we
wrzeœniu, w tym roku z powodu rozszerzenia tematyki o
chemiê zmieni³a nazwê na Nafta–Gaz–Chemia. Obrady
obywaj¹ce siê w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w
dniach 16 i 17 wrzeœnia br. by³y podzielone na 7 sesji:

1. Polska-Ukraina-perspektywy wspó³pracy.
2. Europejska polityka klimatyczno-energetyczna a pol-

ska gospodarka.
3. Rynek paliwowy – czy koniec niezale¿nych graczy?
4. LNG w Polsce – czy pocz¹tek du¿ego rynku?
5. Gazownictwo – sektor w trakcie d³ugiej transformacji.
6. Energia dla chemii.
7. Nowoczesne technologie w chemii.
Tak szeroki wachlarz zagadnieñ zachêca³ do dyskusji,

ale ramy czasowe przewa¿nie nie pozwala³y na d³u¿sze
wypowiedzi i st¹d brakowa³o niekiedy podsumowañ i wnios-
ków. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kilku
resortów, ale ich g³os, a szczególnie ustosunkowanie siê do
postulatów i uwag zg³aszanych w czasie debat przez przed-
stawicieli biznesu, by³ s³abo s³yszalny.

Otwieraj¹ce konferencjê wyst¹pienie wicepremiera i mi-
nistra gospodarki Janusza Piechociñskiego nawi¹zywa³o
do niekorzystnych zjawisk w gospodarce œwiatowej, m.in.
w Chinach i USA, bezpoœrednio wp³ywaj¹cych na nasz¹
sytuacjê. Zdaniem wicepremiera wyci¹gnêliœmy wnioski
z poprzednich kryzysów energetycznych, inwestuj¹c w infra-
strukturê. Zwiêkszono pojemnoœæ podziemnych magazyn-
ów gazu do 2,7 mld m3, zbudowano 1280 km nowych
gazoci¹gów, a uruchomienie terminalu LNG w Œwinoujœ-
ciu bêdzie istotnym elementem poprawy bezpieczeñstwa
gazowego. Innym wa¿nym zadaniem jest podniesienie
konkurencyjnoœci naszej gospodarki poprzez zwiêkszanie
oszczêdnoœci energii.

Nawi¹zanie do potrzeby innowacyjnoœci, o której
ostatnio tak czêsto siê mówi, znalaz³o siê w informacji Ali-
cji Adamczak, prezesa Urzêdu Patentowego RP. Urz¹d mo-
¿e siê pochwaliæ wprowadzeniem u³atwieñ w postêpowa-
niu, obni¿eniem op³at i skróceniem okresu rozpatrywania
wniosków w sprawach patentów i wzorów u¿ytkowych.
Przygotowana te¿ jest nowa ustawa o prawie w³asnoœci
przemys³owej.

Doœæ optymistyczny obraz wspó³pracy polsko-ukraiñ-
skiej, jaki nakreœli³ przedstawiciel Ukraiñskiej Izby Han-
dlu i Przemys³u Jewgen Kurulenko, wygl¹da nieco inaczej
w ocenie prezesa Polsko-Ukraiñskiej Izby Gospodarczej
Jacka Piechoty. Polskich firm na Ukrainie prawie nie ma,
wsparcie eksportu nie funkcjonuje, a nowe po³¹czenia ga-
zowe s¹ na etapie projektowym. Symptomatyczna jest te¿
sprawa ruroci¹gu Brody–Adamowo, który nadal jest w fa-
zie studium wykonalnoœci, bo poparcie dla projektu ze
strony udzia³owców, tj. Polski, Ukrainy, Azerbejd¿anu,
Litwy i Gruzji, jest raczej werbalne. Czêœci¹ panelu by³a
prezentacja firmy Sumy Frunze NPO produkuj¹cej sprzêt
dla przemys³u naftowego, gazowniczego i chemicznego,
który równie¿ móg³by byæ obiektem wymiany handlowej.
W sumie jednak dyskusja koncentrowa³a siê na opisach
negatywnych zjawisk, nie by³o natomiast prób postawienia
pog³êbionej diagnozy.

Panel drugi, poœwiêcony europejskiej polityce kli-
matyczno-energetycznej, rozpoczê³o wyst¹pienie Pavla
Zamyslickiego, przedstawiciela Ministerstwa Œrodowiska
Republiki Czeskiej, który omawia³ zmiany w miksie ener-
getycznym, w tym zast¹pienie wêgla przez gaz ziemny. Do
tego tematu nawi¹za³ Herbert Gabryœ z Krajowej Izby
Gospodarczej, wskazuj¹c na zalety czeskiego rozwi¹zania
organizacyjnego w postaci po³¹czenia zagadnieñ energii
i klimatu w jednym departamencie ministerstwa. Nasze
za³o¿enia polityki energetycznej z 2009 r. zupe³nie nie
przystaj¹ do obecnych warunków. Przyk³adem jest przy-
jêcie, ¿e przy cenie gazu 350 USD za 1000 m3 mo¿na
zast¹piæ 50% energii z wêgla, ale nie posz³y za tym ¿adne
konkretne inwestycje w energetykê gazow¹. Jak powie-
dzia³ Marek Kap³ucha wiceprezes Grupy Azoty SA, uru-
chomienie projektu elektrowni gazowej w Pu³awach jest
hamowane z powodu niepewnoœci co do dodatniego wyni-
ku finansowego w przysz³oœci. Na kolizjê, trudn¹ do prze-
zwyciê¿enia, miêdzy polityk¹ klimatyczn¹ Unii i stanem
naszej energetyki wskaza³ wiceprezes firmy konsultingo-
wej EnergSys Boles³aw Jankowski, przypominaj¹c per-
spektywê op³at za tonê emitowanego CO2 rzêdu 50 EUR,
a póŸniej 100 i 150 EUR. W tych warunkach budowa
¿adnej elektrowni wêglowej nie powinna byæ rozpoczêta.
W dyskusji na temat porozumienia TTIP reprezentuj¹cy
Ministerstwo Gospodarki Mieczys³aw Nogaj zwróci³ uwa-
gê, ¿e poza liberalizacj¹ handlu i us³ug projekt obejmuje
te¿ inwestycje i tu szczególne znaczenie maj¹ ró¿nice w
cenie energii w USA i w Europie – na niekorzyœæ Europy.
Panel zamyka³a prezentacja kancelarii Góralski & Goss
Legal „Perspektywy eksploatacji polskich z³ó¿ ropy i gazu
w œwietle polityki energetycznej UE”, z doœæ zaskakuj¹c¹
tez¹ o znacznym potencjale Polski do zwiêkszenia krajo-
wego wydobycia ropy i gazu.

Sytuacja na rynku paliwowym, której poœwiêcona by³a
trzecia sesja, jest zdominowana przez fakt, ¿e 95% hurto-
wych dostaw paliw jest w gestii dwóch podmiotów: ORLEN
i LOTOS, i to one dyktuj¹ warunki niezale¿nym operato-
rom. Obserwuje siê spadek liczby mniejszych dystrybu-
torów, ale znajduj¹ oni swoje miejsce przy bocznych tra-
sach przy jednoczesnym rozszerzeniu profilu o us³ugi
i handel innymi produktami. Niemal wszyscy uczestnicy
dyskusji poruszali temat nadu¿yæ w handlu paliwem, przy
czym przytaczane wielkoœci nielegalnego obrotu (2 mln t
oleju napêdowego) uzasadnia³y opiniê, ¿e nie jest to szara
lecz czarna stefa, jak mówi³ Leszek Wieciech prezes Pol-
skiej Organizacji Przemys³u i Handlu Naftowego. Niestety,
nie widaæ skutecznego przeciwdzia³ania w tej dziedzinie ze
strony s³u¿by celnej i urzêdów skarbowych, dlatego w tej
sprawie opinie dyskutantów by³y zgodne.

Czwarty panel dotycz¹cy LNG, czyli skroplonego gazu
ziemnego, toczy³ siê w doœæ o¿ywionej atmosferze i temat
terminalu w Œwinoujœciu przewija³ siê w wielu wypowie-
dziach, chocia¿ tym razem nie by³o pytañ o termin oddania
do u¿ytku. Wypowiedzi uczestników odnosi³y siê przede
wszystkim do mo¿liwoœci optymalnego wykorzystania tego
surowca. Obiecuj¹cym kierunkiem s¹ autobusy napêdzane
gazem i tu przyk³adem jest Gazprom Germania GmbH,
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który uruchamia instalacjê regazyfikacji w Olsztynie.
O zakupie autobusów zasilanych LNG poinformowa³ pre-
zes Miejskich Zak³adów Autobusowych w Warszawie Jan
KuŸmiñski, przypomnia³ te¿ o wczeœniejszych próbach
wprowadzenia autobusów CNG (sprê¿ony gaz ziemny).
Firma SOLBUS z Solca Kujawskiego jest jedynym w
Europie producentem autobusów zasilanych LNG. Rozwój
transportu z napêdem gazowym wymaga stworzenia sieci
stacji tankowania przy g³ównych szlakach komunikacyj-
nych, przynajmniej co 500 km. Lokalizacja terminalu w
Œwinoujœciu bêdzie korzystna ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
zast¹pienia na statkach oleju bunkrowego przez LNG.
Wynika to z obni¿enia dopuszczalnej zawartoœci siarki
w oleju do 0,5% na Ba³tyku (w innych akwenach 1,5%).
Doœwiadczenia zwi¹zane z eksploatacj¹ p³ywaj¹cego ter-
minalu gazowego FSRU w K³ajpedzie omówi³a przedsta-
wicielka litewskiego UAB LITGAS Kristine Rimkunaite.

Koñcz¹ca naftowo-gazownicz¹ czêœæ obrad sesja poœ-
wiêcona transformacji rynku gazowego obfitowa³a w skraj-
ne oceny sytuacji – od opinii, ¿e jesteœmy dopiero na
pocz¹tku przemian, a¿ do bardzo optymistycznych stwier-
dzeñ o znacznym zaawansowaniu naszego dostosowania
do regu³ unijnych. Powraca³ temat terminalu LNG w kon-
tekœcie pytañ o cenê gazu z tego Ÿród³a, co w zasadniczy
sposób bêdzie rzutowaæ na ekonomiczne podstawy takich
inwestycji jak energetyka gazowa lub stacje regazyfikacji
dla transportu, ale by³y to pytania retoryczne, bo nikt nawet
nie próbowa³ udzieliæ odpowiedzi. Jednym z przejawów
liberalizacji rynku s¹ decyzje odbiorców o zmianie dos-
tawcy. Z danych Urzêdu Regulacji Energetyki wynika, ¿e tyl-
ko w I kwartale br. 7 tys. odbiorców zmieni³o dostawcê, co
jest znacz¹c¹ liczb¹. WypowiedŸ moderatora sesji Andrze-

ja Sikory z Instytutu Studiów Energetycznych o taktyce
negocjacji z Gazpromem po wygaœniêciu kontraktu jamal-
skiego w 2022 r. by³a powodem do ponownego przypo-
mnienia mankamentów naszej polityki energetycznej do
2030 r. Co do skutków liberalizacji rynku gazowego, to
przewa¿a³ pogl¹d o spodziewanym spadku cen.

Czêœæ chemiczna konferencji w wielu punktach nawi¹-
zywa³a do tematyki naftowo-gazowniczej, poniewa¿ gaz
ziemny jest drugim wa¿nym surowcem obok wêgla. Wdro-
¿enie w Grupie Azoty polityki dywersyfikacji dostaw gazu
przynios³o korzystne efekty i przyczyni³o siê do poprawy
pozycji spó³ki jako czo³owego producenta nawozów azoto-
wych i wielosk³adnikowych w UE. W dalszym ci¹gu nie-
pewnoœæ co do regulacji i cen nie zachêca do inwestycji w
energetykê przemys³ow¹. Jak zwykle zró¿nicowane by³y
opinie dotycz¹ce poziomu innowacyjnoœci w przemyœle
chemicznym, ale osi¹gniêcia Politechniki Krakowskiej,
Politechniki Wroc³awskiej, UMK w Toruniu i Instytutu
Ciê¿kiej Syntezy Organicznej mog¹ byæ powodem do opty-
mizmu. Dobrym przyk³adem jest technologia wytwarzania
OXOVIFLEX – tereftalanu dioktylu – nieftalanowego plas-
tyfikatora tworzyw sztucznych opracowana w ICSO „Bla-
chownia” i wdro¿ona w Grupie Azoty SA., która otrzy-
ma³a na tegorocznej konferencji nagrodê GRAND PRIX
NAFTA–GAZ–CHEMIA 2015.

W czêœci wystawowej znajdowa³o siê 18 stoisk krajo-
wych i zagranicznych firm oraz instytutów badawczych
oferuj¹cych us³ugi i sprzêt dla przemys³u naftowego,
gazowniczego, a tak¿e chemicznego.

Organizatorem Konferencji Nafta–Gaz–Chemia 2015
by³ Zarz¹d Targów Warszawskich.

Jerzy Zagórski
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