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NOTATNIK GEOLOGICZNY
Wspó³czesne odkrycia z³ó¿ ropy i gazu
zachêt¹ do powtórnej oceny regionów naftowych Polski
Jan Krasoñ1
Naturalne wyp³ywy ropy naftowej i
asfalty bitumiczne w ró¿nych okolicach
Bliskiego Wschodu, w Baku, Azarbejd¿anie, by³y znane od ponad 6 tysiêcy lat.
Znano je tak¿e z pó³nocnego brzegu polskich Karpat. Mimo tego, za pocz¹tek
odkrycia ropy naftowej w Polsce uwa¿a
siê moment, kiedy w 1853 r. in¿ynier
Ignacy £ukasiewicz pierwszy raz u¿y³ destylatu ropy dla lampy naftowej.
W Stanach Zjednoczonych, mimo ¿e Daillon i in. (1670)
obserwowali wycieki ropne w okolicy Lake Erie w Pensylwanii, Ohio, Western Virginia, New York, Kentucky i Kansas, za odkrycie ropy naftowej uwa¿a siê dzieñ 28 sierpnia
1859 r. W tym dniu George Bissell i Edwin L. Drake wykonali z powodzeniem pierwsze wiercenie, u¿yte specjalnie
do celu produkcji ropy naftowej w okolicy potoku naftowego (oil creek) blisko Titusville (Pensylwania). Od pocz¹tku odkrycia ropy naftowej w 1859 r. przemys³ naftowy
sta³ siê g³ównym przemys³em napêdzaj¹cym gospodarki
œwiata.
Przysz³oœæ tego przemys³u jest uwarunkowana zasobami wêglowodorów. Mimo katastroficznych wizji przedstawianych w rozmaitych raportach (poczynaj¹c od raportu
Klubu Rzymskiego) i prognozach o koñcz¹cych siê zasobach surowcowych, zw³aszcza ropy i gazu, z³o¿a ropy naftowej i gazu ziemnego s¹ ci¹gle dokumentowane, a kolejne
granice wyczerpania tych surowców systematycznie siê
oddalaj¹. Wynika to z postêpów zarówno rozpoznania geologicznego obszarów perspektywicznych, jak i technologii
wydobycia i udostêpniania z³ó¿. Ci¹g³a eksploatacja doprowadzi³a do tego, ¿e obecnie szuka siê i eksploatuje wêglowodory z wiêkszych g³êbokoœci, gdy¿ p³ytkie z³o¿a s¹ wyczerpane. Postêp badawczo-technologiczny sprawi³ równie¿, ¿e strefa poszukiwañ przesunê³a siê z l¹du na morze, na
obszar szelfu. Dostêpne staj¹ siê zasoby poza krêgiem polarnym, na Oceanie Arktycznym. Dotychczasowy spokój o
bezpieczeñstwo surowcowe dla energetyki œwiatowej wynika tak¿e z nowych odkryæ dokonanych w ostatnich dekadach. S¹ one zwi¹zane z odkryciami z³ó¿ hydratów gazowych
i wêglowodorów w ³upkach.
Chocia¿ surowce te s¹ dzisiaj domen¹ operatorów œwiatowych, dziêki tym odkryciom na mapie zasobów, obok
tradycyjnych, pojawiaj¹ siê nowi potentaci naftowi. Z dzisiejszej perspektywy te ostatnie odkrycia staj¹ siê
prze³omowe, st¹d te¿ bywaj¹ niekiedy okreœlane jako
„cicha rewolucja gazowa”.
Polska nie jest potentatem w zakresie zasobów wêglowodorów konwencjonalnych. Mo¿e jednak nim siê staæ z
powodu potencjalnie du¿ych zasobów wêglowodorów nie1

konwencjonalnych, a g³ównie gazu kryj¹cego siê ³upkach.
To jednak¿e zale¿y nie tylko od lepszego rozpoznania geologiczno-geofizycznego, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim,
od uregulowañ prawnych sprzyjaj¹cych temu biznesowi w
danym kraju. Ten stan rzeczy jest w Polsce daleki od zadowalaj¹cego, mimo kolejnych zapewnieñ i zachêt ze strony
Rz¹du o postêpie prac w tej mierze. Efektem tego s¹ kolejne rezygnacje operatorów œwiatowych z pól koncesyjnych
i prowadzenia prac poszukiwawczych. Z punktu widzenia
rozwoju gospodarki narodowej s¹ to dotkliwe straty. Dlatego stworzenie korzystnych dla tego biznesu ram dzia³ania
w kraju jest w tej chwili pierwszorzêdnym zadaniem pañstwa.
Jak ostatnio odnotowa³a prasa krajowa warunki dla inwestorów wydaj¹ siê poprawiaæ. Rz¹d przyj¹³ projekt nowej
ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”. Nowe przepisy
reguluj¹ce poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie
kopalin, w tym gazu z ³upków, wprowadzaj¹ m.in. jedn¹
(zamiast trzech) koncesjê przyznawan¹ w przetargu na 10
do 30 lat, a tak¿e jedn¹ dokumentacjê (zamiast dotychczasowych dwóch).
WSPÓ£CZESNE REWELACJE
TECHNOLOGICZNE
W ka¿dej specjalizacji przemys³owej niew¹tpliwie
baz¹ postêpu jest technologia. Ale bêd¹c œwiadkami
wspó³czesnych odkryæ wielkich z³ó¿ i natychmiastowej
produkcji gazu z ³upków, szczególnie w USA, powy¿sze
stwierdzenie odnosi siê ostatnio przede wszystkim do przemys³u naftowego. Jak wiadomo pierwsze próby eksploatacji gazu z ³upków przeprowadzano ju¿ w XIX w., jednak ze
wzglêdu na w³aœciwoœci tych ska³ (nik³a przepuszczalnoœæ)
nie mog³y byæ one owocne. Uwolnienie gazu z ³upków
wymaga uszczelinowienia tych ska³. Prze³om przynios³y
dopiero prace eksperymentalne przeprowadzone na prze³omie wieków. Eksploatacja gazu z ³upków rozpoczêta z
sukcesem na z³o¿u Barnett Shale w Teksasie w 2002 r. bardzo szybko przerodzi³a siê w produkcjê masow¹, co uczyni³o USA w 2009 r. najwiêkszym producentem gazu ziemnego na œwiecie (blisko po³owa gazu pochodzi³a z ³upków).
Technologia wierceñ kierunkowych, mimo ¿e pocz¹tkowo
oraz w nastêpnych kilkunastu latach niewiele by³o takich
wierceñ, by³a wielkim postêpem. Wiercenia kierunkowe
uzupe³nione wielostopniowym szczelinowaniem hydraulicznym (hydro-fracturing) sta³y siê fundamentaln¹ podstaw¹ w poszukiwaniach i produkcji gazu z ³upków.
Wielcy konkurenci gazu (oczywiscie nie tylko USA)
oraz nadal nieekonomicznej energi s³onecznej i wiatrowej
zaczêli protestowaæ przeciwko szczelinowaniu ³upkowemu. Rz¹d USA wzmocni³ ochronê œrodowiska i nadal
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zezwala na wykonywanie dziesi¹tek tysiêcy otworów wiertniczych pionowych i kierunkowych rocznie. Otwory ze
szczelinowaniem hdraulicznym nikomu nie zagra¿aj¹.
W œlad za odkryciami i produkcj¹ gazu w basenach
czarnych ³upków nast¹pi³a rewizja zastosowania technologii wierceñ kierunkowych oraz szczelinowania hydraulicznego w znanych ju¿ basenach naftowych w USA, szczególnie w basenie permskim.
W œwiecie znane s¹ trzy baseny permskie: basen permski przeduralski (nazwa okresu geologicznego permskiego
pochodzi od miasta Perm, po³o¿onego po po³udniowo-zachodniej stronie Gór Uralu), basen permski zachodnio-centralno-europejski oraz basen permski USA. Poza wiekiem oraz wieloma podobieñstwami geologicznymi we
wszystkich tych basenach wystêpuj¹ z³o¿a ropy naftowej i
gazu, z³o¿a soli kamiennych i magenezowo-potasowych
oraz co najmniej znaczne okruszcowania miedzi, srebra i
innych metali nie¿elaznych. Z tym, ¿e po wieloletniej eksploatacji i wyczerpaniu zasobów z³ó¿ miedzi w rejonie
Mansfeldu (po³o¿onym w po³udniowo-zachodnim przedgórzu Gór Harzu w Niemczech) polskie z³o¿a miedzi i
srebra od ponad 50 lat eksploatowane przez KGHM Polska Miedz S.A. s¹ jednymi z najwiêkszych tego rodzaju
z³ó¿ w œwiecie.
W basenie permskim USA w Teksasie pierwsze odkrycia z³ó¿ ropy naftowej nast¹pi³y ju¿ w 1921 r. Nastêpnie,
przez prawie 90 lat, basen ten, obejmuj¹cy g³ównie stan
Teksas, by³ g³ównym Ÿród³em produkcji ropy i gazu Stanów Zjednoczonych. W rezultacie wyeksploatowano ponad
35 mld bary³ek (ok. 5 mld ton) ropy naftowej oraz 75 trylionów stóp szeœciennych (2,14 mld m3) gazu.
Z wielu publikacji, szczególnie World Oil oraz Oil &
Gas Journal dowiadujemy siê, ¿e mimo wyeksploatowania
ju¿ tak wielkiej iloœci ropy naftowej, dziêki zastosowaniu
technologii wierceñ kierunkowych mo¿liwoœci co najmniej 10-krotnego zwiêkszenia produkcji ze znanych ju¿
oraz nowych z³ó¿ s¹ nadal bardzo wielkie. W Oil & Gas
Journal Special Report (2013) doniesiono, ¿e: „Formacja
permska Wolfcamp, zró¿nicowana geologiczne, znajduje
siê w czo³ówce swiatowej, zajmuj¹c najwiêkszy na l¹dzie
obszar zasobowy. Uwzgledniajac odzyskiwalne zasoby,
Wolfcamp jest drugim po Ghawar z³o¿em naftowym w
Arabii Saudyjskiej. W pewnym momencie pole to osiagnie
100 mld bary³ek (albo 14 285 714 t) odzyskiwalnych zasobow”. Dlatego równie¿ w basenie permskim USA nast¹pi³
raptowny popyt na nowe koncesje poszukiwawcze i
natychmiast w œlad za tym wielka liczba wierceñ (nb. obecnie pracuje tam ponad 500 urz¹dzeñ wiertniczych) oraz
bardzo szybki wzrost produkcji ropy naftowej i gazu.
POTENCJALNE KORZYŒCI
Polskie tradycje eksploatacji wêglowodorów siêgaj¹
XIX w. Ogromny postêp w rozpoznaniu bazy zasobowej
tych surowców przyniós³ okres po II wojnie œwiatowej,
gdy nast¹pi³o zintensyfikowanie prac poszukiwawczych
na terenie kraju.
Wnioski jakie p³yn¹ z nag³ego wzrostu gospodarczego,
spowodowanego eksploatacj¹ w basenie permskim USA,
odnosz¹ siê te¿ do polskiego operatora Polskiego Górnictwa
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Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) oraz potencjalnych inwestorów.
Wiadomo, ¿e produkcja ropy naftowej na terenie Polski
przez wiele lat odbywa³a siê w polskich Karpatach. Odnoœnie tych z³ó¿ istnieje wiele wartoœciowych i ogólnie dostêpnych publikacji. Ponadto ich zestawienie, obejmuj¹ce
równie¿ z³ó¿a ropy i gazu w Karpatach, zapadlisku przedkarpackim oraz na Ni¿u Polskim, jest przedstawione w pracy
Piotra Karnkowskiego pt. „Oil and gas deposits in Poland”
(Geosynoptics Society GEOS, Kraków, 1999, s. 380).
W Polsce mo¿na wyró¿niæ trzy prowincje ropo- i gazonoœne, s¹ to rejony Karpat, jego przedgórza i Ni¿ Polski.
KARPACKI OBSZAR NAFTOWY
Wiadomo, ¿e z³o¿a ropy naftowej w Karpatach wystêpuj¹ przede wszystkim w strukturach fa³dowych, w których zastosowanie wierceñ kierunkowych mo¿e byæ ograniczone, chyba ¿e czêœæ wierceñ bêdzie penetrowaæ z³o¿e
wzd³u¿ rozci¹g³oœci struktur fa³dowych. Maj¹c na uwadze
mo¿liwoœci co najmniej kilkakrotnego zwiêkszenia produkcji przez zastosowanie wierceñ kierunkowych, równie¿
dla karpackiego obszaru naftowego, nale¿a³oby powtórnie
przestudiowaæ publikowane i niepublikowane dokumentacje wyników wierceñ szczególnie znanych z³ó¿ naftowych
i przeœledziæ, czy i w których mo¿na by by³o z po¿ytkiem
odwierciæ otwory kierunkowe. Ze wzglêdu na w³aœciwoœci
geologiczne karpackich z³ó¿ naftowych wydaje siê, ¿e w
wielu nawet ju¿ nieczynnych z³o¿ach mo¿na odnowiæ albo
zwiêkszyæ ich produkcjê.
GAZONOŒNE Z£O¯A
ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO
Wed³ug Karnkowskiego (1999) gazonoœny obszar zapadliska przedkarpackiego obejmuje oko³o 18 tys. km2. Autor
podaje, ¿e w rejonie tym odkryto 57 z³ó¿ gazu, których
produkcja wynios³a 75 ´ 109 Nm3 ropy (w przeliczeniu gazu
na ropê 1000 m3 = 1 tona ropy naftowej), tj. 75 mld m3
gazu.
W pracy Karnkowskiego znajduje siê skrócona charakterystyka ka¿dego z³o¿a. Wynika z niej, ¿e w zapadlisku
przedkarpackim ekonomiczne z³o¿a, jakkolwiek ró¿nego
wieku, wystêpuj¹ w ³agodnych strukturach antyklinalnych
dobrze uszczelnionych przed naturaln¹ ucieczk¹ gazu ze
z³o¿a. Gazonoœne struktury s¹ rozprzestrzenione na obszarze od kilku do ponad 100 km2. G³êbokoœæ ich waha siê od
kilkuset do ponad 2000 m. Prawie po³owa z³ó¿ gazu jest ju¿
wyeksploatowana lub zamkniêta. Ponadto, w obszarze zapadliska przedkarpackiego zosta³o odkrytych równie¿ kilka niewielkich z³ó¿ ropy naftowej.
Autor pracy podaje, ¿e w zapadlisku przedkarpackim
wiêkszoœæ z³ó¿ nale¿y uwa¿aæ za ma³e i œredniej wielkoœci,
a tylko 8 z nich to z³o¿a du¿e. Przed opublikowaniem
ksi¹¿ki Karnkowskiego na tym terenie by³o eksploatowanych 40 z³ó¿ gazu i 7 z³ó¿ ropy naftowej.
Maj¹c na uwadze ekonomicznie wiercenia kierunkowe
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uda³oby siê w ten sposób odzyskaæ co
najmniej tak¹ iloœæ gazu, jaka ju¿ zosta³a wyeksploatowana. Oczywiœcie, bez ponownie wnikliwego studium doku-
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mentacji geologicznych ka¿dego z³o¿a s¹ to tylko przypuszczenia.
Z£O¯A ROPY I GAZU NA NI¯U POLSKIM
Ni¿ Polski znajduje siê we wschodniej czêœci zachodnio-centralno-europejskiego basenu permskiego. Równie¿
w tym basenie, zajmuj¹cym prawie ca³y obszar Ni¿u Polskiego, wystêpuj¹ z³o¿a ropy naftowej i gazu. W wielokrotnie cytowanej ksi¹¿ce Karnkowskiego (1999) znajdujemy
równie¿ krótki opis historyczny i charakterystykê ka¿dego
z 80 z³ó¿ gazu i 31 z³ó¿ ropy naftowej, odkrytych prawie do
koñca lat 90. XX w. Autor m.in. podkreœla, ¿e równie¿ w tej
czêœci basenu niesamowit¹ pracê wykona³y grupy geofizyczne i wiertnicze, pracuj¹ce przez wiele lat w niezwykle
trudnych warunkach. Dodaje równie¿, ¿e wspó³czeœnie
nast¹pi³y istotne zmiany, dziêki którym dosz³o do zmodernizowania sejsmiki i urz¹dzeñ wiertniczych zdolnych do
wykonywania g³êbokich wierceñ badawczych i poszukiwawczych.
Z krótkiej charakterystyki geologicznej poszczególnych
formacji, w tym dolnego paleozoiku, szczególnie kambru,
ordowiku i syluru oraz bior¹c pod uwagê z³o¿a kondensatu
gazowego w rejonie ¯arnowca, z³o¿e ropy naftowej B-3
eksploatowane od 1994 r. przez Petrobaltic (obecnie Lotos)
i 24 z³o¿a ropy naftowej z Królewca (Rosja) wynika, ¿e
region przyba³tycki po³udniowo-wschodniej czêœci Ni¿u
Polskiego Karnkowski uwa¿a równie¿ za perspektywiczny
dla nowych odkryæ ropy naftowej i gazu. Gaz z ³upków,
w latach przed i do czasu opublikowania ksi¹¿ki Karnkowskiego oraz prawie do koñca 2006 r. nie by³ w Polsce przedmiotem zainteresowania.
Ju¿ krótka charakterystyka geologiczna wielu z³ó¿ ropy
i gazu wskazuje na to, ¿e wierceniami kierunkowymi nadal
mo¿na wielokrotnie zwiêkszyæ zasoby wydobywalne i ich
produkcjê. W zale¿noœci od odpowiedniej charakterystyki
potencjalnych warstw lub stref gazonoœnych, szczelinowanie hydrauliczne mo¿e byæ równie¿ bardzo korzystne.
Oczywiœcie, w poszukiwaniach nowych z³ó¿ ropy i
gazu, z uwzglêdnieniem równie¿ wierceñ kierunkowych,
prace musz¹ byæ poprzedzone odpowiednio zagêszczon¹
sieci¹ 2D oraz 3D pomiarów sejsmicznych.
Maj¹c na uwadze wiercenia kierunkowe i szczelinowania hydrauliczne, analiza szczegó³owych dokumentacji
odpowiednio wybranych ju¿ znanych z³ó¿ ropy i gazu oraz
obszarów perspektywicznych mo¿e wskazaæ dalsze mo¿liwoœci zwiêkszenia bazy zasobowej.
WIELOSTRONNE KORZYŒCI
Niew¹tpliwie najwiêksz¹ zachêt¹ dla potencjalnych
inwestorów oraz odpowiednich administracji rz¹dowych,
konsumentów gazu i produktów naftowych jest fakt, ¿e
technologia wierceñ kierunkowych oraz szczelinowania
hydraulicznego, szczególnie na wielk¹ skalê stosowana w
USA, spowodowa³a niesamowicie szybki wzrost nowych
odkryæ z³ó¿ i produkcji gazu i tylko nieco póŸniej ropy naftowej. Wkrótce za tym nast¹pi³o powtórne studium doku-

mentacji ju¿ wczeœniej odkrytych z³ó¿ ropy i gazu w
dobrze znanych basenach naftowych, w tym przede
wszystkim w najwiêkszym w USA basenie permskim.
Oczywiœcie, wielkoœæ z³ó¿ ropy i gazu tego basenu jest nieporównywalna z ropo- i gazonoœnymi obszarami Polski.
Jednak proponowane studium literatury i dokumentacji ju¿
znanych z³ó¿ ropy i gazu oraz nowych terenów, uwzglêdniaj¹ce technologiê wierceñ kierunkowych oraz – w przypadkach geologicznie uzasadnionych – szczelinowanie
hydrauliczne, jawi siê jako obiecuj¹cy kierunek badawczy
i stanowi siln¹ zachêtê dla inwestorów.
Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ fakt, ¿e potencjalnie wielkie korzyœci z wierceñ kierunkowych, szczególnie w znanych ju¿ obszarach – basenach ropy lub gazu, s¹ obarczone
nieporównywalnie mniejszym ryzykiem inwestycyjnym
ni¿ w przypadku tylko tradycyjnych pionowych wierceñ
poszukiwawczych. Ponadto, wielkoœæ kapita³u inwestycyjnego proponowanego studium oraz wierceñ kierunkowych
jest równie¿ nieporównywalnie mniejsza od kapita³u, szczególnie gazu z ³upków.
Mimo wszystko, œledz¹c dyskusjê, która nast¹pi³a po
wydaniu ponad 100 koncesji na poszukiwania gazu z
³upków w Polsce, apelujê do odpowiedzialnych administracji rz¹dowych oraz polskich parlamentarzystów o rozwa¿ne wydawanie koncesji na poszukiwania i eksploatacjê
nowych zasobów z³ó¿ gazu i ropy naftowej z programem
wierceñ kierunkowych i w przypadkach uzasadnionych
równie¿ ze szczelinowaniem hydraulicznym. Przede wszystkim nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿dy inwestor, ryzykuj¹c swoim
kapita³em, bêdzie inwestowa³ tylko tam i w takie przedsiêwziêcia, z których spodziewa siê zysku. Nale¿y równie¿
uwzglêdniæ fakt, ¿e konkurencyjne wydawanie koncesji
jest uzasadnione tylko w przypadku obecnoœci potencjalnie
wielkich z³ó¿.
Wielkoœæ op³at za koncesje, stopa podatkowa od produkcji i wszystkich innych op³at powinny byæ na tyle realne, ¿e mo¿liwe do przyjêcia tak¿e przez inwestorów.
Wprowadzenie w ubieg³ym roku nowych podatków od
kopalin spowodowa³o spadek akcji wielu operatorów na
gie³dzie, co m.in. zaowocowa³o rezygnacj¹ czêœci firm z
prowadzenia prac poszukiwawczych i zbyciem koncesji w
Polsce.
Rz¹dowe administracje, podejmuj¹ce odpowiednie decyzje, nie powinny interweniowaæ w rodzaj pobierania
próbek, badania, opis prób i formy sprawozdawczoœci. Do
ich zadañ, po zatwierdzeniu programu poszukiwawczego
oraz w zale¿noœci od stwierdzonych warunków geologicznych i potencjalnie produkcyjnych, powinien nale¿eæ nadzór nad ochron¹ œrodowiska i przestrzeganiem bezpieczeñstwa pracy.
Przede wszystkim jednak administracja rz¹dowa nie
powinna jednostronnie zmieniaæ wczeœniej obopólnie
przyjêtych warunków i programu wydanych koncesji.
Zamiast tego mog³aby tworzyæ warunki korzystne dla biznesu, co by³oby op³acalne i dla pañstwa i dla inwestorów.
Autor dziêkuje redaktorowi naczelnemu Andrzejowi G¹siewiczowi za pomocne uwagi i uzupe³nienia.
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