POLSKA DYSPONUJE SZCZEGÓŁOWĄ WIEDZĄ
O SWOIM ŚRODOWISKU. KILKA TYSIĘCY
OTWORÓW WIERTNICZYCH (NAJGŁĘBSZE
PRZEKRACZAŁY 6 000 M) WYKONANYCH PRZEZ
PIG UMOŻLIWIŁY DOKŁADNE ROZPOZNANIE
BUDOWY GEOLOGICZNEJ POLSKI
POLAND IS IN POSSESSION OF A THOROUGH
KNOWLEDGE OF ITS NATURAL ENVIRONMENT.
SEVERAL THOUSANDS OF RESEARCH WELLS
DRILLED BY PGI (OF WHICH THE DEEPEST REACHED
OVER 6 000 M) PROVIDED A DETAILED IMAGE
OF THE GEOLOGY OF POLAND
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PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
POLISH GEOLOGICAL INSTITUTE
DZIĘKI BADANIOM PROWADZONYM
PRZEZ PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU
GEOLOGICZNEGO ZOSTAŁY ODKRYTE NAJWAŻNIEJSZE
POLSKIE ZŁOŻA SUROWCÓW MINERALNYCH

RESEARCH STUDIES BY INSTITUTE STAFF MEMBERS
ENABLED DISCOVERY OF POLAND’S MAJOR DEPOSITS
OF MINERAL RESOURCES

Geologia jest obecna w każdej dziedzinie życia.
Niemal wszystko co nas otacza, co zostało stworzone przez naturę lub człowieka, ma źródło w bogactwie
Ziemi. W tym sensie geologię można uznać za królową
nauk przyrodniczych.

Geology is part of every sphere of our life. The origin
of almost everything around us, whether natural or
man-made, can be traced back to the bounty of the
Earth. In this sense, geology should be regarded as the
Queen of Natural Sciences.

Ocena zasobności złóż surowców mineralnych i ich
poszukiwania – z tym przede wszystkim kojarzy się praca geologa. Jednak geologia to także służba dla
bezpieczeństwa kraju, nie tylko energetycznego, czy
szerzej – ekonomicznego, ale też społecznego. Wszędzie, gdzie występują zagrożenia środowiska, niebezpieczeństwa dla ludzi i infrastruktury wynikające
z budowy geologicznej czy działalności górniczej,
obecni są nasi geolodzy. Od niemal stu lat ich działalność koordynuje Państwowy Instytut Geologiczny (PIG),
który jest najstarszym polskim instytutem naukowym
o zasięgu ogólnokrajowym. Został powołany 7 maja
1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP.
Państwowy Instytut Geologiczny-PIB pełni funkcję Państwowej Służby Geologicznej oraz Państwowej Służby
Hydrogeologicznej.

Geologist’s work is commonly associated with exploration and assessments of mineral resources. However,
geology is also in the service of national energy, economic and social security. Our geologists are present
wherever local geology or mining operations pose a
risk to the environment, people or infrastructure facilities. For almost hundred years their activities have been
coordinated by the Polish Geological Institute – Poland’s oldest nation-wide research institute, established
on 7 May 1919 by a resolution of the Parliament of the
Republic of Poland. Polish Geological Institute-NRI performs the Polish Geological Survey and Polish Hydrogeological Survey

W uznaniu zasług Instytutu dla rozwoju polskiej nauki
i gospodarki, Rada Ministrów w lutym 2009 r. przyznała mu status Państwowego Instytutu Badawczego (PIB).
Nadzór nad Instytutem pełni Minister Środowiska.
Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju. Ich wyniki są wykorzystywane
w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Dzięki tym badaniom odkryto najważniejsze polskie złoża
– miedzi, srebra, siarki, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennej, soli potasowych, rud żelaza,
tytanu, wanadu, cynku, ołowiu.

In recognition of its contribution to the development of
the Polish science and economy, the Council of Ministers awarded it the status of National Research Institute
in February 2009. The Minister of the Environment is in
charge of supervision over the Institute’s operations.
The Institute is conducting complex geological investigations of Poland’s geology, of which results are
applied in national economy and environmental protection. The geological investigations enabled the discoveries of Poland’s major deposits of mineral resources: copper, silver, sulphur, halite, potassium salt, as well
as of iron, titanium, vanadium, zinc and lead ores.
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PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
POLISH GEOLOGICAL INSTITUTE
INSTYTUT WSPÓŁPRACUJE Z OŚRODKAMI
GEOLOGICZNYMI W KILKUDZIESIĘCIU KRAJACH
ŚWIATA. NASI EKSPERCI DORADZAJĄ KOMISJI
EUROPEJSKIEJ

THE INSTITUTE COLLABORATES WITH GEOLOGICAL
CENTRES IN SEVERAL DOZENS OF COUNTRIES
WORLDWIDE. OUR EXPERTS ARE ADVISORS
TO EUROPEAN COMMISSION

Instytut, w imieniu Skarbu Państwa, gromadzi dane
geologiczne z terenu całego kraju. Dane te, w większości w postaci cyfrowej, udostępniane są przez Narodowe Archiwum Geologiczne i kilkanaście specjalistycznych baz danych m.in. Centralna Baza Danych
Geologicznych CBDG, Midas, Infogeoskarb, Rejestr
Obszarów Górniczych, Bank Hydro. Instytut podejmuje działania w celu wdrożenia dyrektywy INSPIRE, której
zadaniem jest standaryzacja informacji przestrzennych
państw Unii Europejskiej.

Acting on behalf of State Treasury, the Institute collects
geological data across the country. The data are available, mostly in digital formats, from the National Geological Archives and several specialised databases
(including Central Geological Database CBDG, Midas,
Infogeoskarb, the Register of Mining Areas and the Hydro Bank). The Institute initiates measures aiming at the
implementation of the INSPIRE Directive, as intended to
standardise spatial data across the EU Member States.

W PIG-PIB znajdują się specjalistyczne laboratoria
– chemiczne, analiz w mikroobszarze, geofizyczne,
geologiczno-inżynierskie oraz hydrogeochemiczne.
Wyposażone są w nowoczesną aparaturę badawczą. Laboratorium analiz w mikroobszarze posiada
mikrosondę jonową SHRIMP IIe/MC i mikrosondę elektronową CAMECA SX 100. Laboratorium chemiczne
posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Rocznie wykonuje się w nim pół miliona oznaczeń w
ponad 35 tys. próbek.
Instytut współpracuje z ośrodkami geologicznymi w kilkudziesięciu krajach świata. Jako członek EuroGeoSurveys, organizacji zrzeszającej 36 europejskich służb
geologicznych, uczestniczy w przygotowaniu opracowań realizowanych pod jej patronatem oraz bierze
udział w pracach grup eksperckich, których celem jest
doradzanie odpowiednim strukturom Komisji Europejskiej.

PGI-NRI operates specialised chemical, microscale,
geophysical and engineering geology laboratories
very well equipped for research. The microscale laboratory boasts an Ion Microprobe SHRIMP IIe/MC and an
Electron Microprobe CAMECA SX 100. The accredited
chemistry laboratory, counted among the largest in Poland, performs 500 000 determinations in 35 000 samples tested each year.
The Institute collaborates with geological centres from
several tens of countries worldwide. As a member of
EuroGeoSurveys, an umbrella organisation of 36 European Geological Surveys, the Institute contributes to
the development of the reports by this Organisation
and takes part in the meetings of experts groups that
provide advice to European Commission.
Apart from headquarters in Warsaw, the Institute has
seven regional branches in Gdansk, Kielce, Cracow,
Lublin, Sosnowiec, Szczecin and Wroclaw.

Oprócz głównej siedziby w Warszawie, Instytut posiada siedem jednostek regionalnych – w Gdańsku,
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Sosnowcu, Szczecinie
i we Wrocławiu.
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PAŃSTWOWA
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SURVEY
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY WYPEŁNIA
ZADANIA PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ

POLISH GEOLOGICAL INSTITUTE PERFORMS
THE RESPONSIBILITIES OF THE POLISH GEOLOGICAL
SURVEY

PIG-PIB, zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne
i górnicze, wypełnia zadania Państwowej Służby Geologicznej (PSG). Jej działalność pozwala na racjonalne gospodarowanie zasobami surowców mineralnych
Państwa.

Pursuant to Geological and Mining Law, PGI-NRI also
performs the tasks of the Polish Geological Survey
(PGS). The Survey enables rational management of national mineral resources.

Zadaniem PSG jest także ochrona i monitorowanie stanu środowiska geologicznego oraz ostrzeganie o zagrożeniach naturalnych. Działania tej służby są zgodne
z kluczowymi strategiami państwa, m.in. Polityką Ekologiczną Państwa oraz Polska 2030.
Państwowa Służba Geologiczna prowadzi rozpoznanie budowy geologicznej, w tym prace o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej, które umożliwiają określenie nowych perspektyw rozwoju przemysłu
wydobywczego i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego Polski. Służba geologiczna zajmuje się też ustalaniem wielkości zasobów oraz wydobycia złóż kopalin. Zebrane dane przetwarza, gromadzi
i udostępnia w formie elektronicznych baz danych oraz
corocznego Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce.
PSG zaangażowana jest w poszukiwania węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, w tym gazu ziemnego w łupkach, gazu ziemnego zamkniętego i metanu z pokładów węgla. Analizuje
warunki ich występowania i wydobycia. Bada również
możliwości pozyskiwania energii geotermalnej. PSG rozpoznaje też formacje i struktury geologiczne pod kątem bezpiecznego podziemnego składowania CO2.

It is PGS task to protect and monitor the status of the
geological environment and to provide an early warning of natural hazards. Survey operations support key
Government strategies, including Poland’s Environmental Policy and Poland 2030.
Polish Geological Survey is primarily responsible for
geological investigations, including projects of key importance to the national economy that are intended
to identify new prospects for mining industry and enhance mineral security of the country. Collected data
are processed and stored at the Central Geological
Archives; they are made available from electronic databases and in the Assessment of Poland’s Mineral Resources, as published annually by the Survey.
PGS is involved in exploration of conventional and unconventional hydrocarbons, including shale gas, tight
gas and coalbed methane, by providing an analysis
of the conditions of their occurrence and production.
Moreover, PGS investigates the potential for tapping
geothermal energy, as well as for the use of geological structures and formations for underground carbon
storage.
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DANE GROMADZONE PRZEZ PSG POZWALAJĄ
NA KORZYSTANIE Z DOSTĘPNYCH ZASOBÓW ZŁÓŻ
KOPALIN ORAZ PROWADZENIE PRAC NAD PRZYSZŁĄ
STRATEGIĄ SUROWCOWĄ I GOSPODARCZĄ KRAJU

DATA COLLECTED BY PGS ENABLE A RATIONAL USE
OF MINERAL RESERVES AND DEVELOPMENT OF MINERAL
STRATEGY FOR THE FUTURE

Jednym z ważniejszych elementów pracy specjalistów
służby geologicznej jest wykrywanie i monitorowanie
zagrożenia geośrodowiskowego. Geolodzy rozpoznają obszary zanieczyszczone, a także tereny objęte lub
zagrożone ruchami masowymi ziemi. Temu ostatniemu
służy m.in. stworzony przez PSG System Osłony Przeciwosuwiskowej.

Detecting and monitoring of geoenvironmental hazards is a key responsibility of geological survey specialists. Geologists investigate areas that are contaminated or subject to or at risk of mass movements. The latter
are addressed by Landslide Counteracting System, as
established by PGS.

Państwowa Służba Geologiczna ściśle współpracuje
z administracją rządową i samorządową. Dzięki temu
rzetelna i wyczerpująca informacja geologiczna
dociera do najważniejszych organów decyzyjnych
w naszym kraju. Pozwala to na racjonalne korzystanie
z dostępnych zasobów złóż kopalin oraz planowanie
strategii surowcowej i gospodarczej, a także przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.
Nasi eksperci przygotowują także materiały niezbędne
do przeprowadzania przetargów na udzielanie koncesji poszukiwawczych i wydobywczych.
PSG współdziała z przedsiębiorstwami geologicznymi,
instytucjami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą. Dostarcza im informacje oraz wymienia się doświadczeniami.

Polish Geological Survey operates in close collaboration with central and local governments. This ensures
that reliable and comprehensive information is readily
available to key decision makers across Poland, so as
to allow for rational use of existing mineral resources
and planning for mineral and economic strategies, as
well as for counteracting the effects of natural disasters.
Moreover, our experts prepare documents that are required for awarding exploration and production concessions on a competitive basis.
PGS cooperates with geological businesses and scientific research centres both in Poland and abroad, sharing experience and providing them with information.
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ZADANIA PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ

POLISH GEOLOGICAL INSTITUTE PERFORMS
THE RESPONSIBILITIES OF THE POLISH
HYDROGEOLOGICAL SURVEY

Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH) została
powołana na mocy ustawy Prawo wodne z 2001 r.
i powierzona Państwowemu Instytutowi Geologicznemu. Dokument ten wdraża zapisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gospodarki wodnej i ochrony
wód przed zagrożeniami.

The Polish Hydrogeological Survey (PHS) was established by virtue of the Water Law of 2001 and the Polish
Geological Institute has charged with the task, which
implements the EU Directives on water management
and protection against the risks.

PSH zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem,
bilansowaniem i ochroną wód podziemnych. Działalność służby zmierza do ograniczenia degradacji wód
podziemnych oraz do prawidłowego gospodarowania ich zasobami. Stanowią one bowiem podstawę
zaopatrzenia w wodę pitną dla 70% ludności Polski.
Głównym źródłem wiedzy o stanie wód podziemnych
w Polsce są badania i dane gromadzone przez PSH.
Hydrogeolodzy prowadzą systematyczne obserwacje
ilości i jakości wód podziemnych, zbierają informacje
o wielkości zasobów i ich poborze. Analizują zachodzące w nich zmiany, tworzą prognozy, a także sporządzają mapy hydrogeologiczne. Dane te są niezbędne do
racjonalnego administrowania i planowania gospodarki wodnej.

PHS primarily focuses on exploration, proving and protection of groundwater so as to minimize degradation
of commercial aquifers and ensure rational management of groundwater resources. Seventy percent of
Poland’s population rely on drinking water supply from
freshwater aquifers.
Research studies and data collected by PHS are the
key source of knowledge about the status of groundwater in Poland. Hydrogeologists monitor groundwater
quantity and quality on a regular basis and collect information about the size of groundwater reserves and
abstraction. They analyze the reported changes, prepare forecasts and draft hydrogeological maps, as required for good water administration and management
planning.

1452
PUNKTY BADAWCZE SIECI MONITORINGU
WÓD PODZIEMNYCH ZLOKALIZOWANE
NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU
GROUNDWATER MONITORING POINTS
ACROSS POLAND
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PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA
BILANSUJE ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH
W KRAJU

THE POLISH HYDROGEOLOGICAL SURVEY
IS BALANCING THE GROUNDWATER RESOURCES
IN THE COUNTRY

Dostępne do zagospodarowania zasoby słodkich wód
podziemnych w Polsce sięgają rocznie blisko 14 km3,
zaś całkowity pobór wód podziemnych dochodzi do
ponad 4 km3 na rok. Polska posiada zatem dość znaczne rezerwy wód przeznaczonych do spożycia.

Safe yield of freshwater aquifers in Poland is equal to
almost 14 km3 per year, whilst the total groundwater
uptake is in the order of 4 km3 per year. Therefore, Poland holds quite significant reserves of potable water.

Skuteczna ochrona tych zasobów oraz zrównoważone
gospodarowanie nimi wymaga szczegółowego rozpoznania hydrogeologicznego poziomów wodonośnych.
Jednym z głównych zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej jest przeciwdziałanie degradacji zasobów wód podziemnych. Zgodnie z preambułą do
Ramowej Dyrektywy Wodnej, woda podziemna jest
wspólnym, dziedziczonym dobrem, z którego możemy
korzystać, ale które musi być chronione i pozostawione przyszłym pokoleniom. Dlatego kolejnym ważnym
zadaniem, które realizuje PSH jest podnoszenie społecznej świadomości racjonalnego wykorzystania wód
podziemnych.

Detailed hydrogeological studies of aquifers are required for effective conservation and sustainable management of groundwater resources.
Projects of this kind are among those carried out by
PHS. Counteracting the degradation of groundwater
resources is a key responsibility of the hydrogeological service. The Water Framework Directive states in
the Preamble that water is not a commercial product
like any other but, rather, a heritage which must be
protected, defended and treated as such. Therefore,
enhancing public awareness of groundwater conservation is also a key responsibility of PHS.

ZNACZĄCE FAKTY DOTYCZĄCE WÓD PODZIEMNYCH W POLSCE (DANE PSH)
IMPORTANT FACTS ABOUT GROUNDWATER RESOURCES IN POLAND (PHS DATA)

13,6

km3 / ROK
YEAR

SUMARYCZNE ZASOBY
WÓD PODZIEMNYCH DOSTĘPNYCH
DO ZAGOSPODAROWANIA
GROUNDWATER RESOURCES
AVAILABLE FOR DEVELOPMENT

3,5

km3 / ROK
YEAR

POBÓR WÓD PODZIEMNYCH
GROUNDWATER ABSTRACTION

91%

POWIERZCHNI KRAJU
AREA OF THE COUNTRY

BARDZO WYSOKIE I WYSOKIE REZERWY ZASOBÓW
WÓD DOSTĘPNYCH DO ZAGOSPODAROWANIA
VERY HIGH AND HIGH RESERVES OF GROUNDWATER
RESOURCES AVAILABLE FOR EXPLOITATION
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BUDOWA GEOLOGICZNA
GEOLOGICAL STRUCTURE
Mapa geologiczna Polski – tzw. zakryta – przedstawia
rozprzestrzenienie formacji skalnych, które występują na powierzchni ziemi. W naszym kraju są to głównie
osady o wieku do 2 mln lat, zaliczane do czwartorzędu. Pokrywają one ok. 70% powierzchni Polski. Tworzą
warstwę o grubości sięgającej miejscami nawet 200 m.
Osady te są bardzo zróżnicowane. W większości mają
pochodzenie lodowcowe, jeziorne lub rzeczne. Na powierzchi, głównie na południu Polski, w rejonach wyżynnych i górskich odsłaniają się także skały starsze.

MAPA GEOLOGICZNA
POLSKI
GEOLOGICAL MAP
OF POLAND

The superficial deposit geological map of Poland, as
presented below, shows the distribution of rock formations that occur on the ground surface. In Poland, these
are mainly up to 2 million year-old Quaternary deposits
that cover approx. 70% of the surface of the country.
These highly diversified sediments, in places up to 200
m thick, are mostly of glacial, lacustrine or fluvial origin. Older rocks occur on the ground surface mainly in
south of Poland – in the uplands and mountains.

MAPA GEOLOGICZNA
POLSKI
GEOLOGICAL MAP
OF POLAND

© PIG-PIB
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MAPA GEOLOGICZNA POLSKI
BEZ UTWORÓW KENOZOIKU
GEOLOGICAL MAP
OF POLAND WITHOUT CENOZOIC

Mapa geologiczna Polski – tzw. odkryta, czyli nieuwzględniająca najmłodszych utworów – ujawnia
zróżnicowaną budowę geologiczną starszego podłoża. Urozmaicona budowa determinuje bogactwo
skał i minerałów budujących jednostki geologiczne,
spośród których wiele wykazuje właściwości użytkowe
dla człowieka i jego działalności. Ich nagromadzeń poszukuje się także w starszych formacjach skalnych.
Na obszarze Polski stykają się trzy wielkie jednostki
geologiczne Europy: platforma wschodnioeuropejska,
platforma zachodnioeuropejska oraz orogen karpacki.

Geological map of Poland – the so-called bedrock
map where the youngest formations are not shown –
reveals a diversified geology of the older bedrock. This
diversified structure is behind a wealth of rocks and
minerals that form geologic units which are frequently
useful to man and human activities. Their accumulations are sought also in older rock formations.
Three major European geologic units – the East European Platform, the West European Platform and the
Carpathian Orogen Mountains – meet in the territory of
Poland.

MAPA GEOLOGICZNA POLSKI  
BEZ UTWORÓW KENOZOIKU
GEOLOGICAL MAP
OF POLAND WITHOUT
CENOZOIC

1
2
3

1
PLATFORMA
WSCHODNIOEUROPEJSKA
THE EAST EUROPEAN PLATFORM
2
PLATFORMA
ZACHODNIOEUROPEJSKA
THE WEST EUROPEAN
PLATFORM
3
OROGEN KARPACKI
CARPATHIAN OROGEN

© PIG-PIB
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WĘGLOWODORY
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ZŁOŻA
KONWENCJONALNE
CONVENTIONAL
DEPOSITS

MAPA WYSTĘPOWANIA
ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ
I GAZU ZIEMNEGO
W POLSCE
MAP OF OCCURRENCE
OIL AND GAS
DEPOSITS IN POLAND

ZŁOŻA
RESOURCES:

Złoża ropy naftowej
Oil deposits
0

Złoża ropy naftowej
i gazu ziemnego
Oil and gas deposits

Podziemne magazyny gazu ziemnego
Underground gas storage

Złoża gazu ziemnego
Gas deposits

Perspektywiczne obszary występowania
metanu z pokładów węgla
Coalbed Methane perspective areas

Złoża gazu ziemnego
zaazotowanego
Natural nitrogen
gas deposits

50

100 km

© PIG-PIB

Utwory ropo- i gazonośne w Zapadlisku Przedkarpackim
Oil- and gas-bearing rocks of the Carpathian Foredeep
Utwory ropo- i gazonośne fliszu karpackiego
Oil- and gas-bearing rocks of the Flysch Carpathians

Granica formacji cechsztyńskich
Boundary of Zechstein formation

Permskie utwory ropo- i gazonośne
Permian (Zechstein & Rotliegend) oil- and
gas-bearing formations
Karbońskie utwory ropo- i gazonośne
Carboniferous oil- and gas-bearing formations
Starsze od karbonu utwory ropo- i gazonośne
Pre-Carboniferous oil- and gas-bearing formations
Obszary bez perspektywicznych złóż ropy naftowej
lub gazu ziemnego
Areas without perspective oil and gas occurrence 
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Polskie konwencjonalne złoża gazu ziemnego i ropy
naftowej zlokalizowane są głównie na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Zasoby wydobywalne gazu
ze złóż konwencjonalnych sięgają blisko 130 mld m3.
Roczne zużycie gazu ziemnego wynosi niemal 16 mld m3.
Krajowe wydobycie tego surowca, według najnowszego Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce sporządzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, osiągnęło w 2014 r. poziom nieco ponad 5 mld m3.
Zapotrzebowanie na ten surowiec rośnie w naszym kraju od wielu lat. Rośnie tym samym konieczność przywozu gazu z zagranicy. Polska zmuszona jest importować ponad 11 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Ponad
9 mld m3 pochodzi ze Wschodu, a blisko 3 mld m3 z Unii
Europejskiej.
ZUŻYCIE I WYDOBYCIE GAZU ZIEMNEGO W POLSCE
NATURAL GAS CONSUMPTION AND PRODUCTION IN POLAND

Polish conventional gas and oil reservoirs are located
predominantly in west and southeast of Poland. Recoverable conventional gas resources are almost 130 Bcm.
Currently, Poland consumes almost 16 Bcm per year.
According to the latest Assessment of Poland’s Mineral
Resources by Polish Geological Institute-National Research Institute, domestic gas production was slightly in
excess of 5 Bcm in 2014.
Since the demand for natural gas has been growing for
several years, gas imports are on the rise. Poland must
import over 11 Bcm of natural gas per year. More than
9 Bcm comes from the East and almost 3 Bcm from the
European Union.

ZUŻYCIE I WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ W POLSCE
CRUDE OIL CONSUMPTION AND PRODUCTION IN POLAND
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Rocznie wydobywa się w Polsce nieco ponad 900 tys.
ton ropy naftowej. Natomiast zapotrzebowanie na
ten surowiec to ok. 25 mln ton. Co roku zatem musimy
sprowadzać 24 mln ton ropy.

ŹRÓDŁO/ SOURCE: Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl

Poland produces slightly over 900 000 tonnes of crude
oil per year, while our annual requirements are approx. 25 million tonnes. Therefore, Poland has to import
24 million tonnes of oil per year.
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WĘGLOWODORY
HYDROCARBONS

ZŁOŻA
NIEKONWENCJONALNE
UNCONVENTIONAL
DEPOSITS

MAPA WYSTĘPOWANIA
NIEKONWENCJONALNYCH
ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
W POLSCE
MAP OF OCCURRENCE
UNCONVENTIONAL
HYDROCARBONS
DEPOSITS IN POLAND

PAS ŁUPKOWY
SHALE BELT

© PIG-PIB

Obszary o wstępnie udokumentowanym
potencjale występowania gazu ziemnego
w łupkach dolnego paleozoiku

Areas of initially proven potential for occurrence of natural
gas accumulations in the Lower Paleozoic shales

Obszary o nieokreślonym lub niższym
potencjale występowania gazu ziemnego
w łupkach dolnego paleozoiku

Areas of unspecified or low potential for occurrence of natural
gas accumulations in the Lower Paleozoic shales

Obszary perspektywiczne dla występowania
gazu ziemnego zamkniętego

Prospective tight gas areas

Obszar występowania metanu
w pokładach węgla

Coalbed methane occurrence areas
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ZŁOŻA
NIEKONWENCJONALNE
UNCONVENTIONAL
DEPOSITS

POLSKA LIDEREM
POSZUKIWAŃ GAZU Z ŁUPKÓW
W EUROPIE

POLAND LEADS
SHALE GAS EXPLORATION
IN EUROPE

Geolodzy z PIG-PIB wyznaczyli obszary o wstępnie udokumentowanym potencjale występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów oraz określili ich
zasoby prognostyczne. Zasoby gazu ziemnego z łupków mogą sięgać 2 bln m3, ale najbardziej prawdopodobne jest, że mieszczą się w przedziale od 346 do
768 mld m3.

PGI-NRI geologists have designated areas with predocumented potential for the presence of unconventional gas and oil accumulations and prepared an estimate of potential resources. Shale gas resources may
be as high as 2 Tcm, but most likely they range from
346 to 768 Bcm.

Dotychczas wykonano w Polsce 70 odwiertów w poszukiwaniu gazu z łupków (stan na sierpień 2015). Dzięki danym z tych otworów geolodzy z Instytutu przygotują nowy raport dotyczący wielkości wydobywalnych
zasobów gazu.
Z danych geologicznych wynika, że gaz formacji łupkowych występuje w tzw. „pasie łupkowym” ciągnącym się od Pomorza na północy po Lubelszczyznę na
południowym wschodzie kraju. Złoża znajdują się głębiej (3-5 km) niż np. w Stanach Zjednoczonych. Część
jest bogata w materię organiczną, co może sugerować dużą zawartość gazu, jednak obfituje w minerały ilaste pęczniejące na styku z wodą, które komplikują procesy szczelinowania złoża. Część łupków jest bardziej krucha, z mniejszą zawartością gazu.
W „pasie łupkowym” wskazano też strefy perspektywiczne pod względem występowania ropy naftowej.
Jej wydobywalne zasoby z największym prawdopodobieństwem mieszczą się w przedziale 215 – 268 mln ton .
Dane PIG-PIB pokazują, że perspektywiczne mogą być
także inne rodzaje niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – takie jak złoża gazu zamkniętego w piaskowcach. Jego zasoby oszacowano na 1,5 do prawie 2 bln m3. Możliwe do wydobycia będzie prawdopodobnie maksymalnie 200 mld m3. Obszary o największym potencjale występowania tego surowca to
przede wszystkim Wielkopolska, Dolny Śląsk oraz Pomorze Gdańskie.

70 shale gas exploration wells have been drilled so far
in Poland. Based on drilling data, PGI-NRI geologists are
to prepare a new report on recoverable gas resources.
Geological data indicate that shale gas occurs in the
so-called “shale belt” that stretches from Pomerania in
the north to the Lublin region in southeastern Poland.
The accumulations occur deeper (3-5 km) comparing,
for example, to the US ones. Some of them are rich in
organic matter which may suggest a high content of
gas, but have a high admixture of clay minerals that
tend to swell in contact with water making the fracture
stimulation processes problematic. Some of the shales
are more brittle but contain less gas.
Prospective shale oil zones have been identified in the
“shale belt”. Recoverable shale oil resources are most
probably in the order of 215 – 268 million tonnes.
According to PGI-NRI data, other unconventional
hydrocarbon accumulations, such as tight gas sandstones, are likely to be prospective, too. Tight gas resources are estimated at 1.5 to almost 2 Tcm, of which
up to 200 Bcm are considered as recoverable. Wielkopolska (Central Poland), Lower Silesia and Gdansk Pomerania are are the most prospective tight gas regions.
Coalbed methane resources are estimated at several
billion cubic metres. The Upper Silesia Coal Basin is by
far the most prospective region with methane resources estimated at 250 Bcm. Commercially viable reserves
are in excess of 85 Bcm.

Na kilkaset miliardów metrów sześciennych ocenia się
natomiast zasoby metanu z pokładów węgla. Największe złoża skoncentrowane są w Górnośląskim Zagłębiu
Węglowym. Potencjalne zasoby metanu sięgają tam
250 mld m3. Zasoby, których wydobycie byłoby opłacalne, przekraczają zaś 85 mld m3.
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ŚRODOWISKO
ENVIRONMENT
BRAK WIEDZY SPRZYJA KATASTROFICZNYM WIZJOM
I KREOWANIU RZEKOMEGO ZAGROŻENIA, KTÓREMU
PRZECZĄ FAKTY I WYNIKI BADAŃ

IGNORANCE ENCOURAGES CATASTROPHIC VISIONS
AND CREATES IMAGINARY RISKS THAT ARE NOT
SUPPORTED BY FACTS AND RESEARCH STUDIES

Wraz z pojawieniem się nadziei na zagospodarowanie nowych źródeł paliw kopalnych – niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – w społeczeństwach
europejskich zrodziły się obawy o to, czy nowy typ działalności wydobywczej nie wpłynie negatywnie na stan
środowiska, nie spowoduje obniżenia jakości życia
ludności i spadku wartości terenów, na których się
rozwinie. Obawom tym, podsycanym przez kampanie
społeczne kreujące irracjonalne zagrożenie, nie potwierdzone żadnymi faktami, ani wynikami wiarygodnych badań, sprzyjał brak wiedzy na temat technologii eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych i jej
faktycznego oddziaływania na środowisko.

The hope for developing new fossil energy sources –
the unconventional hydrocarbons – gave rise in the European society to the concerns of potential negative
effects of production operations on the environment,
quality of life and the value of real estates in the affected areas. The concerns – stimulated by public awareness campaigns creating irrational risks that have not
been supported by any credible investigations – were
compounded by a lack of knowledge about unconventional gas production technology and its actual
environmental impact.
Unconventional gas exploration projects – which could
answer the question whether Europe may count on
new major sources and environmentally safe production of energy resources – have been brought to a halt
across the continent.

Na dużym obszarze kontynentu praktycznie zostały zablokowane poszukiwania niekonwencjonalnych złóż
gazu, które mogły rozstrzygnąć, czy Europa może liczyć
na zasobne źródła surowców energetycznych i czy jest
możliwa ich bezpieczna dla środowiska eksploatacja.
Polska, jako jedyny kraj w Europie, zdecydowała się
w 2007 r. na poszukiwania i ocenę zasobów niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Wzięto przy tym
pod uwagę możliwe zagrożenia dla środowiska. Wraz z
pierwszym wielkoskalowym szczelinowaniem hydraulicznym w poziomym odcinku otworu poszukiwawczego (Łebień LE-2H na koncesji Lębork na Pomorzu), PSG
i PSH, w porozumieniu z inspekcją ochrony środowiska,
przeprowadziły badania, które miały ocenić faktyczne oddziaływanie szczelinowania na środowisko. Wyniki zostały upublicznione w raporcie Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H.

Poland was the only European country to embark (in
2007) on exploration and assessment of unconventional oil and gas accumulations, while considering
potential risks to the environment. During the first largescale hydraulic fracture stimulation of the Łebień LE-2H
horizontal exploratory well section (Lębork Concession
in Pomerania), PGS and PHS delivered, in consultation
with environmental protection inspectorate, a research
project intended to assess the actual environmental
impacts from fracturing operations. Study results were
published in the report titled Studies on environmental
aspects of hydraulic fracture stimulation of the Łebień
LE-2H Well.
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ŚRODOWISKO
ENVIRONMENT
PRACE PROWADZONE ZGODNIE Z NAJLEPSZĄ PRAKTYKĄ
SĄ BEZPIECZNE, A RYZYKO NEGATYWNEGO
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – ZNIKOME

OPERATIONS DELIVERED ACCORDING TO THE BEST
PRACTICE ARE SAFE AND THE RISK OF ADVERSE
ENVIRONMENTAL IMPACT IS MINIMAL

W latach 2012-2014, na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, Państwowa Służba Geologiczna i Państwowa Służba Hydrogeologiczna, we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi – Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską
i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, zrealizowały kolejny projekt badawczy w siedmiu niezależnych rejonach poszukiwań złóż gazu w skałach łupkowych. Badania objęły ocenę stanu środowiska przed
rozpoczęciem prac wiertniczych, podczas wierceń
oraz szczelinowania hydraulicznego i testów produkcyjnych.

The Polish Geological Surveys and Polish Hydrogeological Surveys have delivered for the Directorate General
for Environmental Protection from 2012 to 2014, jointly
with leading scientific research centres – the University
of Science and Technology in Cracow, Gdansk University of Technology and the Chief Mining Institute in
Katowice – another research project in seven distinct
shale gas exploration regions.
The status of the environment has been assessed before the beginning of drilling operations and while drilling, hydraulically fracturing and gas flow testing of the
wells.

Ostatnim etapem było porównanie stanu środowiska
po zakończeniu prac i rekultywacji terenu ze stanem
sprzed rozpoczęcia prac.

Finally, the status of the environment on completion of
works and site reclamation was compared to that prevailing before the beginning of operations.

Wyniki badań pokazały, że prace prowadzone zgodnie z najlepszą praktyką i uwzględnieniem lokalnych
uwarunkowań są bezpieczne, a ryzyko negatywnego
wpływu na środowisko i warunki życia ludności – znikome.
Podobne wnioski zostały zawarte w opublikowanym
w 2015 r. raporcie z badań środowiskowych wykonanych przez United States Environmental Protection
Agency (US EPA) w latach 2011-2014. Również opracowania pochodzące z innych krajów (angielskie
Geomechanical Study of Bowland Shale Seismicity
z 2011 r., Fracking UK shale: understanding earthquake
risk z 2014 r. czy niemieckie Hydraulic Fracturing Eine
Technologie in der Diskussionacatech z 2015 r.) potwierdzają, że nie ma bezpośrednich dowodów na to,
że prawidłowo wykonywane prace mogą znacząco
negatywnie oddziaływać na środowisko.
FOT. Maszt z tzw. “gęsią szyją” do wykonywania
różnych operacji w otworze
PHOTO: A mast so-called „goose neck” to perform
various operations in the borehole

Test results show that the operations are safe and pose
minimal risk to the environment and local living conditions, provided that they are delivered according to the
best practice and considering the local conditions.
The United States Environmental Protection Agency (US
EPA) Report on environmental studies made from 2011
to 2014 reached similar conclusions. Moreover, studies carried out in other countries (UK Geomechanical
Study of Bowland Shale Seismicity, 2011 and Fracking
UK shale: understanding earthquake risk of 2014, or the
German Hydraulic Fracturing Eine Technologie in der
Diskussion by acatech of 2015) have confirmed that, if
properly delivered, the operations have no significant
effects on the environment.
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KRAJOBRAZ
LANDSCAPE
ZMIANY W UKSZTAŁTOWANIU TERENU
SĄ KONSEKWENCJĄ POSZUKIWAŃ I EKSPLOATACJI.
MAJĄ JEDNAK CHARAKTER TYMCZASOWY

EXPLORATION AND PRODUCTION CAUSE TERRAIN
CHANGES. HOWEVER, SUCH CHANGES
ARE TRANSITIONAL ONLY

Ingerencja w krajobraz jest pierwszym widocznym
skutkiem działalności związanej z rozpoznawaniem
i/lub eksploatacją gazu ze złóż niekonwencjonalnych.
Do tej pory, w polskich warunkach zakłady poszukujące złóż najczęściej były lokalizowane na gruntach rolnych. Teren potrzebny pod budowę takiego zakładu
to na ogół od 1,5 do 3,5 ha.

Visual intrusion into landscape is the first prominent
effect of unconventional gas exploration and/or production. So far, exploratory drill sites in Poland have
been located mostly in farmland areas. Normally, drill
site footprint ranges from 1.5 to 3.5 ha.

W przypadku uzyskania przemysłowego wydobycia,
buduje się kopalnię gazu ziemnego, z niezbędną infrastrukturą, m.in. separatorami, tłoczniami, kompresorami i rurociągami. Pozostała cześć terenu zostaje zrekultywowana i przywrócona do poprzedniego stanu.
Tereny cenne przyrodniczo, podlegające prawnej
ochronie (np. rezerwaty, parki narodowe) są wyłączane
z działalności górniczej tego typu lub inwestycja podlega szczególnym rygorom, w zależności od lokalnych
uwarunkowań (np. obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu).

If commercial quantities of gas are found, a gas extraction plant is built with its infrastructure facilities, including
separators, compressors and pipelines. The remaining
site area is reclaimed and restored to initial status.
All environmentally valuable areas that are protected
by the law (such as nature reserves, national parks) are
exempted from exploration or subject to special protection measures that are contingent on the local conditions (e.g. Natura 2000 sites, protected landscape
areas).

Konsekwencją poszukiwań i eksploatacji w danym
miejscu mogą być zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Mają one na ogół charakter tymczasowy. Uciążliwość tego oddziaływania można określić
jako niewielką.
FOT. W Polsce prace poszukiwawcze prowadzono
najczęściej w sąsiedztwie obszarów rolniczych
PHOTO: In Poland, exploratory wells were mostly
performed in the vicinity of agricultural areas

Exploration and production operations may give rise to
terrain changes that normally are transitional and considered as little burdensome.
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GLEBA, GRUNT, WODA
SOIL, GROUND, WATER
SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE NA GŁĘBOKOŚCI
KILKU KILOMETRÓW NIE STANOWI ZAGROŻENIA
DLA POZIOMÓW WODONOŚNYCH

HYDRAULIC FRACTURE STIMULATION
AT THE DEPTH OF SEVERAL KILOMETRES
DOES NOT POSE A RISK TO THE AQUIFERS

Prace wiertnicze oddziałują na grunt i glebę, gdyż
wymagają usunięcia warstwy organicznej, wyrównania terenu i wywołują jego długotrwałe obciążenie.
Powszechnie stosowane jest składowanie warstwy
organicznej w postaci wałów ziemnych. Gleba przechowywana w ten sposób jest jednak narażona na
wymywanie cennych składników. Samo zwałowanie może też powodować pogorszenie produktywności gleb na skutek kompakcji podłoża pod wałami.
Właściwe postępowanie powinno być wskazane w
projekcie rekultywacji.

Drilling operations have an effect on the ground and
soil, as the topsoil must be removed, the site levelled
and the ground is subjected to prolonged heavy loads.
The topsoil is normally stored in the form of embankments. However, the stored soil may be impoverished
in valuable components as a result of leaching. Moreover, piling may have an adverse effect on soil productivity by compacting the ground below the embankments. An adequate approach should be specified in
the reclamation design.

Potencjalną konsekwencją działalności przemysłowej
może być zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych,
z powodu uwolnienia do środowiska substancji stosowanych w procesie technologicznym. Głównym sposobem minimalizacji takiego ryzyka jest zabezpieczenie
terenu – odizolowanie gruntu przez zastosowanie nieprzepuszczalnej folii i innych form izolacji.

Soil and groundwater contamination by process substances released to the environment is a potential effect of industrial operations. Site protection by lining the
ground with impervious sheet or other isolation, is usually applied to minimize that risk.

Szczeliny wytworzone w zabiegu szczelinowania hydraulicznego na głębokości kilku kilometrów nie stanowią zagrożenia. Ich maksymalny zasięg pionowy
to kilkaset metrów (na ogół nie więcej niż 100-200 m).
Do zanieczyszczenia płytkich poziomów wód użytkowych mogłoby dojść tylko w przypadku nałożenia się
kilku niekorzystnych czynników, np. bardzo płytkiego
zalegania złoża, czy przedostania się znacznej ilości
płynów szczelinujących w drożne strefy uskokowe.
Prawidłowe wykonanie otworu, szereg obowiązkowych badań i kontrola odpowiednich organów skutecznie minimalizują to zagrożenie.
Hydraulically induced fractures that occur at a depth
of several kilometres do not represent a risk. The maximum range of vertical fracture propagation is just a
few hundred metres (normally no more than 100-200 m).
Shallow aquifers could have been contaminated only
in the event of concurrent occurrence of two or more
adverse factors, e.g. a very shallow accumulation of
hydrocarbons or penetration of a substantial volume of
fracturing fluids through conductive fault zones.
The risk is minimised by appropriate drilling, a number
of compulsory tests and supervision by competent authorities.
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ATMOSFERA
ATMOSHERE
NIE MA ISTOTNEGO ZAGROŻENIA – DLA LUDZI ANI

THERE IS NO SUBSTANTIAL THREAT ASSOCIATED WITH

DLA ŚRODOWISKA – ZWIĄZANEGO Z EMISJĄ GAZÓW

EMISSION OF GAS AND DUST NEITHER FOR PEOPLE NOR

I PYŁÓW. PRACE ODBYWAJA SIĘ NA OTWARTEJ

FOR ENVIRONMENT. OPERATIONS ARE CONDUCTED

PRZESTRZENI I MAJĄ CHARAKTER KRÓTKOTRWAŁY

IN OPEN SPACE AND ARE OF THE SHORT DURATION

Negatywne oddziaływanie na powietrze atmosferyczne może być wywołane emisją spalin związaną
z ruchem kołowym, pyleniem z powierzchni placu wiertni, czy dróg dojazdowych, a także pracą agregatów
prądotwórczych, urządzeń wiertniczych oraz pomp.

Adverse impacts on the ambient air may arise as the
consequence of emissions from vehicular traffic, dust
raising at the drill site or access roads, as well as of operation of generator sets, drilling rig and pumps.

W świetle przeprowadzonych badań nie stanowi to
istotnego zagrożenia dla środowiska i ludzi. Stężenia gazów takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, lotnych związków organicznych (C2-C12), czy
związków z grupy BTEX wzrastają w czasie pracy
silników spalinowych dużej mocy, ale rzadko ich wartości przekraczają normy. Prace odbywają się na ogół
na otwartej przestrzeni i mają charakter krótkotrwały,
dlatego nie ma możliwości akumulacji emisji i utrzymywania się zanieczyszczenia po zakończeniu prac.
Istotną sprawą jest wielkość emisji gazów cieplarnianych. Stosowanie obecnie coraz nowocześniejszych
rozwiązań technicznych, w tym dwu- i trójstopniowych
separatorów, spalanie gazu w tzw. flarze i możliwość
dopalania małych ilości w tzw. komorach zamkniętego spalania pozwala na znaczne ograniczenie emisji.

In light of the studies made, they do not pose any significant risk to the environment and local residents. Concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxides, volatile organic compounds (C2 – C12) or BTEX compounds
increase when high output combustion engines are in
operation, but only occasionally exceed the standards.
The operations are delivered mostly in open space and
are of a short duration, so the emissions do not accumulate or remain on completion of works.
Greenhouse gas emission is a serious issue. The latest
technology applied today includes two- and three-

Operatorzy, zgodnie ze standardami HSE (health, safety and environmental standards), prowadzą ciągłe pomiary stężenia metanu w powietrzu w punktach, gdzie
wiadomo, że może się on uwalniać, takich jak ujścia
płynu pozabiegowego do zbiorników, a także w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie.
FOT. Wyposażenie zakładu podczas
testów gazowych
PHOTO: Special equipment applied during
production tests

stage separators, flare gas burning and, if necessary,
burning small volumes of gas in closed combustion units
that reduce significantly emissions to the atmosphere.
In accordance with HSE (health, safety and environmental) standards, the operators monitor continuously
ambient air methane concentrations at potential gas
release points, such as flowback water outlets to the
tanks and occupied rooms.
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HAŁAS
NOISE
NATURALNE BARIERY MORFOLOGICZNE, EKRANY
AKUSTYCZNE, NOWOCZESNE URZĄDZENIA
Z WYCISZONYMI PODZESPOŁAMI SKUTECZNIE
PRZECIWDZIAŁAJĄ EMISJI HAŁASU

NATURAL TERRAIN BARRIERS, SOUND SCREENS
AND UP-TO-DATE SOUND-PROOF EQUIPMENT
EFFECTIVELY MITIGATE NOISE EMISSIONS

Źródłem hałasu podczas prowadzenia procesu poszukiwawczego jest wzmożony ruch samochodowy
oraz procesy technologiczne na wiertni związane m.in.
z wierceniem i szczelinowaniem.

A heavier vehicular traffic and drill site operations, including drilling and fracture stimulation, are the sources
of noise throughout the process of exploration.

Uciążliwości akustyczne można znacząco ograniczyć
lokalizując wiercenia w miarę możliwości z dala od
zabudowań, wykorzystując przy tym naturalne bariery
morfologiczne. W przypadku prac na terenach o wyższym stopniu zurbanizowania lub na terenach wymagających szczególnej ochrony, niezbędne jest stosowanie urządzeń z dobrze wyciszonymi podzespołami.
W przypadku prac w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych istnieje możliwość instalacji ekranów akustycznych wokół wiertni, które w istotny sposób
ograniczą hałas.
Emisja hałasu związana z transportem kołowym występuje na wszystkich etapach prac. Trudno jest oszacować na jakim poziomie dźwięk generowany przez ruch
kołowy związany bezpośrednio z działalnością zakładów zwiększa ogólny hałas komunikacyjny i dyskomfort
lokalnych społeczności.

Sound nuisance can be effectively reduced by selecting drilling locations away of residential buildings and
by natural terrain barriers. Adequately sound-proofed
equipment should be used in densely built-up or specially protected areas. If the operations are carried out
in immediate proximity of residential buildings, sound
screens should be installed to reduce significantly the
noise level.
Vehicular traffic noise occurs at all stages of operations.
It is difficult to estimate the level of sound generated by
vehicular traffic that contributes significantly to the total traffic noise and nuisance to the local communities.
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GOSPODARKA WODNA
WATER MANAGEMENT
1,7% – O TYLE WZROSŁOBY ZUŻYCIE WODY
PRZY 2 TYSIĄCACH ZABIEGÓW SZCZELINOWANIA
HYDRAULICZNEGO ROCZNIE

TOTAL WATER CONSUMPTION WOULD INCREASE BY
1.7% AT A RATE OF 2000 FRACTURE STIMULATION
OPERATIONS PER YEAR

Eksploatacja złóż węglowodorów, podobnie jak każda
inna działalność górnicza, niesie za sobą potencjalne
oddziaływania na środowisko wodne.
Pozyskiwanie gazu z łupków wymaga rozsądnego gospodarowania wodą. Dostępność zasobów wodnych
jest bowiem jednym z kluczowych elementów decydujących o możliwości wydobycia. Szacuje się, że na
potrzeby prowadzenia eksploatacji na obszarze o powierzchni 100 km2 nastąpi zużycie wody sięgające
900 tys. m3. Na etapie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w Polsce najczęściej wykorzystywane są
wody podziemne.
Rejestrowany pobór wód podziemnych z roku 2012
do celów komunalnych i przemysłowych na obszarach poszukiwawczych (w pasie występowania perspektywicznych łupków gazonośnych) wynosił od
680 195,8 m3/d do 30 389,9 m3/d. Stanowi to zaledwie
od 13,7 do 9,6% aktualnego wykorzystania zasobów
wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania
na obszarach koncesyjnych.

Like any other mining operations, oil and gas production carries potential risks of impact on the aquatic environment.
Shale gas development requires reasonable water
management, insofar as the availability of water resources is a precondition for its production. It is estimated that production operations conducted at an area of
100 km2 would require 900 000 cubic metres of water.
Groundwater is commonly used in Poland at the stage
of prospection and exploration operations.
In 2012, recorded groundwater abstraction for municipal and industrial purposes ranged from 680 195.8 m3/d
to 30 389.9 m3/d in the potential exploration area (the
prospective shale gas belt). These volumes represent
only 13.7 – 9.6% of the current use of the groundwater
safe yield.

Średnie zużycie wody do przygotowania płynu szczelinującego ocenia się na 14 tys. m3 na 1 km poziomego
odcinka otworu (przy uwzględnieniu ponownego wykorzystania płynu pozabiegowego na poziomie 15%).
Przy maksymalnych założeniach wykonania ponad
2000 zabiegów szczelinowania w skali roku, procent
wykorzystania zasobów zwykłych wód podziemnych
wzrósłby zaledwie o 1,7% (w odniesieniu do obecnego
poziomu wykorzystania wód podziemnych na obszarze objetym udzielonymi koncesjami na poszukiwanie
i rozpoznawanie gazu z formacji łupkowych).
FOT. Pobór próbek wody technologicznej
zgromadzonej w zbiorniku ziemnym
PHOTO: Process water sampling stored in the tank

According to estimates, on average 14 000 cubic metres of water are required for fracture stimulation of a
1 km-long horizontal well section (assuming that 15%
of the flowback water is reused). If, according to the
most optimistic assumptions, 2000 fracture stimulation
operations are made per year, then the share of safe
yield used would increase only by 1.7% (comparing to
the existing use of groundwater in the area under shale
gas prospection and exploration concessions).
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MONITORING

ANALIZY CHEMICZNE PRÓBEK WÓD PODZIEMNYCH
NIE WYKAZAŁY ISTOTNYCH ZMIAN STĘŻEŃ
SUBSTANCJI, KTÓRYCH ŹRÓDŁEM MOGŁOBY BYĆ
SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE

CHEMICAL TESTS OF GROUNDWATER SAMPLES
DID NOT REVEAL ANY SIGNIFICANT CHANGES
IN CONCENTRATIONS OF HYDRAULIC FRACTURE
STIMULATION-DERIVED SUBSTANCES

Prowadzone przez PSH, w reprezentatywnych rejonach
prac poszukiwawczo-rozpoznawczych badania monitoringowe środowiska wodnego, pozwoliły ocenić
wpływ tych prac na stan ilościowy i chemiczny wód
podziemnych. Stwierdzono m.in., że woda wykorzystana na potrzeby szczelinowania stanowi 0,06% niewykorzystanych zasobów dostępnych do zagospodarowania wód podziemnych. Analizy chemiczne próbek wód, pobranych w bezpośrednim otoczeniu odwiertów, nie wykazały istotnych zmian stężeń wskaźników, których źródłem mogłyby być prace związane ze
szczelinowaniem hydraulicznym.

The Polish Hydrogeological Survey is monitoring the water environment in the areas of prospection and exploration operations so as to assess the groundwater status
in terms of quantity and quality. It has been established
that the groundwater abstracted for fracturing purposes
accounts for 0.06% of the unused safe yield. Chemical
tests of water samples collected in immediate proximity of the wells did not reveal any changes in the concentration of indices that may derive from hydraulic
fracture stimulation.

W procesie poszukiwania, rozpoznania i eksploatacji
węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych wytwarzana jest duża ilość odpadów wydobywczych – tysiące ton zużytej płuczki wiertniczej oraz zwiercin z jednego odwiertu. Płyn pozabiegowy po szczelinowaniu
hydraulicznym wraca na powierzchnię w objętościach
liczonych w tysiącach metrów sześciennych. Zwierciny,
zużyta płuczka i płyn pozabiegowy charakteryzują się
zmiennym składem chemicznym. Zależy on od substancji wykorzystywanych do przygotowania płynów technologicznych i od składu przewiercanych skał. Można
spodziewać się w nich produktów naftowych, jak również radionuklidów. Ich niekontrolowane przedostanie
się do środowiska mogłoby stworzyć poważne zagrożenie dla wód, dlatego też tak ważna jest kontrola szczelności otworów oraz badania monitoringowe.

Unconventional gas and oil prospection, exploration
and extraction produces huge volumes of extractive
wastes – thousands of tonnes of spent mud and cuttings from a single well. Thousands of cubic metres of
the flowback water are recovered at the surface.

Cuttings, spent mud and flowback water vary in terms
of chemical composition, depending on the substances used for process fluid preparation and the composition of penetrated rocks. They are likely to contain oil
products and naturally occurring radioactive materials
(NORM). Their uncontrolled release to the environment
would be a potential hazard to the waters. Therefore,
it is important to check well integrity and monitor the
environment.
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GOSPODARKA ODPADAMI
WASTE MANAGEMENT
PŁYN POZABIEGOWY PO SZCZELINOWANIU
HYDRAULICZNYM MOŻNA WYKORZYSTAĆ PONOWNIE
ODZYSKUJĄC PRZY TYM CENNE MINERAŁY

FLOWBACK WATER CAN BE REUSED,
WHILE RECOVERING USEFUL MINERALS

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami wydobywczymi w procesie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych:

Principles of good extractive waste management in the
process of prospection, exploration and production of
unconventional hydrocarbons:

•

regeneracja i ponowne wykorzystanie płynów
technologicznych w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów,

•

recycling and reuse of process fluids in order to
reduce the volume of produced wastes,

•

racjonalne szacowanie przewidywanych do wytworzenia ilości odpadów,

•

adequate estimates of waste volumes to be produced,

•

określanie charakterystyki wytworzonych partii
odpadów,

•

preparing data sheets for the produced waste
batches,

•

śledzenie strumienia wytworzonych odpadów
przy przekazywaniu ich do kolejnych posiadaczy
dla zapewnienia odpowiednich metod odzysku/
unieszkodliwiania poszczególnych ich partii.

•

waste tracking at the transfer to successive waste
holders so as to ensure that particular waste
batches are recycled/inactivated using appropriate methods.

Płyn pozabiegowy, powracający na powierzchnię
po szczelinowaniu hydraulicznym, charakteryzuje się
zmiennym w czasie składem chemicznym, wysokim zasoleniem, obecnością substancji toksycznych. Różne są
stopień i czas jego odzysku z odwiertu, czy możliwości
ponownego zatłoczenia w kolejnych zabiegach szczelinowania. Wygląda jak ściek, bo jest płynny, ale jest
odpadem i podlega przepisom dotyczącym odpadów
wydobywczych, podobnie jak płuczki wiertnicze. Kwalifikowanie płynu pozabiegowego jako odpadu wydobywczego, zalecane także przez Komisję Europejską, pozwala na odzysk płynu w instalacjach i ponowne jego użycie, a także odzysk cennych składników, takich jak sole potasowe czy pierwiastki ziem rzadkich.
Wymogi ścisłej ewidencji odpadów i możliwość śledzenia ich strumienia zmniejszają ryzyko niekontrolowanego przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

Flowback water properties – chemistry, a high salinity
and the presence of toxic substances – are variable in
time. Flowback water may also vary in terms of recovery rate and time, as well as of the potential for reuse
in subsequent fracturing stages. As a liquid, flowback
fluid may look like wastewater, but it is considered as a
waste along with spent drilling mud. The attribution of
flowback water to extractive waste, as recommended
by the European Commission, allows for fracturing fluid
recovery in installations for subsequent reuse, as well
as for recovery of useful minerals, such as potassium
salts or rare earth elements. Strict waste recording and
tracking regulations minimise the risk of uncontrolled
release of hazardous substances to the environment.
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WIEDZA I BEZPIECZEŃSTWO
KNOWLEDGE AND SAFETY
MONITORING BADAWCZY PRZYCZYNIA SIĘ
DO PODWYŻSZENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI
I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

SCIENTIFIC MONITORING HELPS TO ENHANCE SAFETY
OF PEOPLE AND ENVIRONMENT

Monitoring badawczy środowiska jest nie tylko skutecznym narzędziem dostarczającym danych o wpływie
już prowadzonych prac na środowisko i umożliwiającym bezpieczne planowanie nowych przedsięwzięć,
ale też pozwala na weryfikowanie programów prac
i podejmowanie działań naprawczych w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek zjawisk niepożądanych.

Scientific environmental monitoring is more than just an
efficient tool that provides information about the environmental impact from ongoing projects and enables
planning for new safe undertakings. It is also a tool for
reviewing the work programmes and taking recovery
actions in the event of any undesirable developments.

Działaniom monitorującym sprzyja fakt, że każda wiertnia podlega zasadom HSE (health, safety and environmental standards). Oznacza to m.in. obowiązkowe specjalistyczne pomiary na terenie wierceń, ściśle
określone procedury kryzysowe oraz 24-godzinny nadzór HSE. Ma to służyć bezpieczeństwu pracowników,
lokalnej społeczności i środowiska. Wielowariantowe
badania monitoringowe ukierunkowują dalszy rozwój
technologii, tak aby wydobycie gazu było prowadzone bezpiecznie, przy aprobacie społeczeństwa.

Monitoring operations are facilitated by the fact that
each drill site is subject to the principles of HSE (health,
safety and environmental standards), i.e. specialised
measurements at the drilling location, strictly defined
emergency procedures and round-the-clock HSE supervision. These measures are intended to ensure safety of workers, local community and of the environment.

Ogromne znaczenie ma zatem rzetelne informowanie społeczności, zamieszkujących obszary perspektywiczne pod względem ewentualnego wydobycia
gazu ze złóż niekonwencjonalnych, o rzeczywistych
uciążliwościach, ale również o korzyściach wynikających z działalności górniczej na tych terenach. Jednym z najważniejszych elementów kampanii informacyjnej jest popularyzacja wiedzy na temat eksploatacji
złóż niekonwencjonalnych i jej rzeczywistego wpływu
na środowisko. Takie kampanie podejmuje Państwowy
Instytut Geologiczny-PIB, ale też władze samorządowe
i przedstawiciele przemysłu wydobywczego.

Multi-purpose monitoring tests are the drivers of technology development so as to make gas production
safe and approved by the local community.
Therefore, it is vital to provide the residents of prospective unconventional oil and gas areas with credible
information on both actual nuisances and potential
benefits from production operations. Dissemination of
knowledge about development of unconventional reservoirs and its actual impact on the environment is a
key element of awareness campaigns, as launched by
the Polish Geological Institute-NRI, local governments
and the upstream industry.
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