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Œwiat. Warunki, w jakich funkcjo-
nuj¹ zagraniczne firmy naftowe w nie-
których krajach, ilustruje przyk³ad Tullow
Oil Ltd. W 2006 r. Tullow Oil otrzyma³a
w Kongo koncesjê na bloki 1 i 2 po³o-
¿one nad Jeziorem Alberta przy granicy z
Ugand¹ i wnios³a op³atê w wysokoœci
500 000 USD za ka¿dy blok. Teraz prezy-
dent Konga Joseph Kabila anulowa³ umo-

wê i przekaza³ koncesje dwóm firmom, zarejestrowanym
na Wyspach Dziewiczych, nale¿¹cym do Khulubuse Zumy
– ziêcia prezydenta Republiki Afryki Po³udniowej Jacoba
Zumy. Oficjalnym uzasadnieniem jest koniecznoœæ przy-
spieszenia zagospodarowania zasobów wêglowodorów
znajduj¹cych siê w obrêbie tych bloków oraz wzmocnienie
strategicznej wspó³pracy z Afryk¹ Po³udniow¹. Jednak fir-
my z Wysp Dziewiczych nie maj¹ doœwiadczenia ani
potencja³u wykonawczego, aby podo³aæ zadaniom odkry-
cia nowych z³ó¿, ich rozpoznania i udostêpnienia. Kongij-
skie ministerstwo górnictwa spodziewa siê otrzymaæ od
nowych koncesjobiorców kwotê 6 mln USD, jako rekom-
pensatê za przejêcie praw. Tullow Oil z powodzeniem pro-
wadzi poszukiwania w Ugandzie i spodziewa³a siê po³¹czyæ
operacje w obu krajach. Prezydent Kabila post¹pi³ podob-
nie w przypadku kontraktu wynegocjowanego z Divine
Inspiration Group z Po³udniowej Afryki o wartoœci 2,5 mld
USD. Koncesja na blok 3 zosta³a przejêta przez konsor-
cjum z udzia³em po³udniowoafrykañskiego SacOil.

Inny charakter ma wojna Hugo Chaveza z zagraniczny-
mi inwestorami w Wenezueli, która ze zmiennym nasile-
niem toczy siê ju¿ od kilku lat. Tym razem zagro¿onych
jest 8 urz¹dzeñ wiertniczych nale¿¹cych do firmy Helme-
rich & Payne. Minister R. Ramirez zapowiedzia³ ich przy-
musowe przejêcie za odszkodowaniem. Pojawi³y siê tak¿e
informacje o zamiarze nacjonalizacji 5 urz¹dzeñ nale¿¹-
cych do Chevronu.

Na Sachalinie Gazprom domaga siê zmiany umowy o
podziale wydobycia gazu ziemnego z projektu Sachalin 1,
podpisanej 15 lat temu z Exxon Neftegaz Ltd. Obecnie
5,8 mln m3/d gazu jest dostarczane do Chabarowska, resztê
zaœ Exxon eksportuje do Japonii. Gazprom chcia³by kupo-
waæ ca³oœæ wydobywanego gazu. Jako powód podaje siê
zbyt nisk¹ op³acalnoœæ inwestycji. Gubernator Sachalinu
Aleksandr Choroszewin powiedzia³, ¿e je¿eli projekt nie
bêdzie przynosi³ spodziewanych zysków, to rz¹d ma prawo
zmieniæ operatora.

USA. W Zatoce Meksykañskiej nadal trwaj¹ prace nad
zahamowaniem wyp³ywu ropy i usuwaniem skutków
wycieku. Otwór ratunkowy 4 lipca mia³ g³êbokoœæ 5402 m
i bêdzie pog³êbiony jeszcze o 180 m. Aby w maksymalnym
stopniu zwiêkszyæ skutecznoœæ zat³aczania p³uczki i opa-
nowania wyp³ywu, trajektoria koñcowego odcinka otworu
bêdzie korygowana co 4,5 m, a¿ zbli¿y siê on do otworu

Macondo na 1,5 m (teraz jest to odleg³oœæ 6 m).
Przygotowano ju¿ 70 tys. hl ciê¿kiej p³uczki. Drugi otwór
ratunkowy osi¹gn¹³ ju¿ g³êbokoœæ 4227 m. Wa¿nym wyda-
rzeniem jest przybycie p³ywaj¹cej jednostki produkcyjnej
Helix Producer, która ma zwiêkszyæ iloœæ ropy pompowa-
nej z instalacji odbieraj¹cych. Urz¹dzenia statku mog¹
przerobiæ 6100 t ropy na dobê. Zarówno prace wiertnicze,
jak i zbieranie ropy zosta³y czêœciowo zahamowane z
powodu silnego sztormu tropikalnego nazwanego Alex,
który przekszta³ci³ siê w huragan.

Tymczasem plamy ropy dotar³y ju¿ do wybrze¿y
wszystkich 5 stanów po³o¿onych nad Zatok¹ Meksykañsk¹
(Teksas, Luizjana, Mississipi, Alabama i Floryda). Na pla¿y
w Galveston znaleziono kulki smo³y i ich analiza potwier-
dzi³a, ¿e pochodz¹ z ropy z otworu Macondo. W akcji
oczyszczania morza i zbierania ropy zaanga¿owano 6563
jednostki, 113 samolotów i 44 500 ludzi. Koszty zwi¹zane
z likwidacj¹ wycieku i jego skutków na pocz¹tku lipca br.
przekroczy³y ju¿ 3 mld USD. Bob Dudley, szef operacji
prowadzonych przez BP w zatoce, przewiduje, ¿e do koñca
lipca wyp³yw ropy powinien byæ ca³kowicie zahamowany,
ale usuwanie szkód potrwa lata.

Na wniosek firmy Hornbeck Offshore Services s¹d
okrêgowy w Nowym Orleanie wyda³ 22 czerwca orzecze-
nie blokuj¹ce 3-miesiêczne moratorium dotycz¹ce wierceñ
na wodach federalnych w akwenach g³êbszych ni¿ 150 m.
Nie tylko przedstawiciele przemys³u, ale i mieszkañcy sta-
nów przylegaj¹cych do Zatoki Meksykañskiej krytykuj¹
decyzjê sekretarza Departamentu Spraw Wewnêtrznych
USA Kena Salazara z 3 czerwca o wprowadzeniu morato-
rium. O utrzymanie w mocy stanowiska s¹du okrêgowego
zwróci³y siê do federalnego s¹du apelacyjnego Izba Han-
dlowa USA, Stowarzyszenie Naftowe z Luizjany oraz 28
innych organizacji komercyjnych i przemys³owych i 9 lip-
ca s¹d apelacyjny podtrzyma³ orzeczenie o uchyleniu
moratorium.

Nastêpnego dnia po przes³uchaniach w komisji Kon-
gresu Stanów Zjednoczonych, w czasie których prezes BP
Tony Hayward wyjaœnia³ okolicznoœci katastrofy, g³os
zabra³ prezes Anadarko Petroleum Corp. Ostro skrytyko-
wa³ on postêpowanie BP przed katastrof¹ i oskar¿y³ opera-
tora o lekkomyœlnoœæ. Powiedzia³, ¿e s¹ mocne dowody
wyraŸnie wskazuj¹ce na to, ¿e tragedia by³a do przewidze-
nia i zosta³a spowodowana nieprzemyœlanymi decyzjami.
Informacje ujawnione w trakcie przes³uchañ potwierdzaj¹,
¿e dzia³ania BP by³y niebezpieczne, nie reagowano rów-
nie¿ na sygna³y ostrzegawcze pojawiaj¹ce siê podczas
wiercenia otworu Macondo i nie zapewniono w³aœciwego
nadzoru. Zdaniem przedstawiciela Anadarko w postêpo-
waniu BP wyst¹pi³y powa¿ne zaniedbania lub b³êdy, co z
kolei rzutuje na zobowi¹zania pozosta³ych partnerów umo-
wy operatorskiej. Tym samym Anadarko, które jest udzia-
³owcem koncesji (25%), chce uchyliæ siê od odpowiedzial-
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noœci i od uczestniczenia w kosztach likwidacji skutków
awarii.

Bezpoœrednio po katastrofie w zatoce przeprowadzono
inspekcje platform wiertniczych pod k¹tem zabezpieczeñ
przeciwwybuchowych i w dwóch przypadkach stwierdzo-
no odstêpstwa od wymagañ technicznych. Departament
Spraw Wewnêtrznych USA zapowiedzia³, ¿e wnioski o
pozwolenie na wiercenia i projekty zagospodarowania
bêd¹ musia³y zawieraæ szczegó³owe informacje o mo¿li-
woœci wyst¹pienia erupcji, jej przypuszczalnych rozmia-
rach, zabezpieczeniach, metodach opanowania wyp³ywu
ropy lub gazu i dostêpnoœci niezbêdnego sprzêtu. W 2003 r.
z³agodzono warunki wydawania pozwoleñ i w wielu przy-
padkach nie wymagano przedk³adania planu dzia³añ w
razie awarii.

Polska. Wiercenie £ebieñ LE-1, które rozpoczêto w
czerwcu br. (Prz. Geol., 58: 469), by³o pierwszym krokiem
w badaniu wystêpowania gazu ziemnego w ³upkach. Teraz
do bardziej zaawansowanych prób przyst¹pi³o Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. posiadaj¹ce 13
koncesji na rozpoznanie gazu z ³upków. W odwiercie Mar-
kowola-1 w pobli¿u Pu³aw (koncesja Pionki-Kazimierz)
9 lipca br. przeprowadzono zabieg szczelinowania, na pod-
stawie którego bêdzie mo¿na okreœliæ potencja³ gazonoœny
badanych utworów. Proces szczelinowania zosta³ wykona-
ny przez ekipê koncernu Halliburton.

Na obszarze koncesji „Bieszczady” wybrano lokaliza-
cjê g³êbokiego otworu w strefie nasuniêcia karpackiego.
Wiercenie zaprojektowane do g³êbokoœci 4600 m zostanie
rozpoczête w IV kwartale br. Jest to pierwsze z 4 wierceñ
planowanych w Karpatach fliszowych. W sierpniu w obrê-
bie bloku Bieszczady zostanie równie¿ rozpoczête wyko-
nywanie 300 kmb profili sejsmicznych uzupe³niaj¹cych
dotychczasowe zdjêcie sejsmiczne. Operatorem tej konce-
sji jest PGNiG S.A. (51%), pozosta³ymi udzia³owcami s¹
Energia Bieszczady (spó³ka Aurelian Oil & Gas plc) i
EuroGas Polska Sp. z o.o. Dyrektor Aurelian Oil & Gas
Rowen Bainbridge ocenia, ¿e rozwiercany obszar poszuki-
wawczy rokuje odkrycie zasobów ropy rzêdu 13 mln t.

Kanadyjska firma Realm Energy International Corp.
uzyska³a 3 koncesje na poszukiwanie gazu ziemnego w
utworach ³upkowych syluru, ordowiku i kambru. Bloki kon-
cesyjne Gniew, I³awa i Wêgrów maj¹ ³¹cznie powierzchniê
2570 km2. Realm Energy jest zobowi¹zana do wykonania
w ci¹gu 3,5 roku 200 kmb profili sejsmicznych 2-D, repro-
cessingu starych profili i wiercenia do g³êbokoœci 2750 m.
Bloki I³awa i Wêgrów bêd¹ rozpoznawane wspólnie z ame-
rykañskim udzia³owcem, firm¹ Source Energy Partners.
Dyrektor Realm Energy komentuj¹c starania o przyznanie
koncesji powo³a³ siê na doœwiadczenia firmy w poszukiwa-
niach ³upków gazonoœnych formacji Barnett i Fayetteville.

Nie ma postêpu w przygotowaniach do budowy ruro-
ci¹gu Brody-P³ock. Ostatnie spotkanie przedstawicieli kon-
sorcjum odby³o siê 14 stycznia br. w Batumi, lecz nie
podjêto ¿adnych wi¹¿¹cych decyzji. Równie¿ walne zgro-
madzenie MPR Sarmatia z dnia 16 czerwca br. nie da³o
odpowiedzi na pytanie, czy inwestycja zostanie zrealizowana.
Zatwierdzono jedynie plan finansowy na rok 2010 i zaak-
ceptowano zmiany w zarz¹dzie spó³ki. Obecnie, po zmianie
rz¹du na Ukrainie, kluczowe znaczenie bêdzie mia³o stano-
wisko UkrTransNafty – ukraiñskiego udzia³owca miêdzy-
narodowego konsorcjum.

Bia³oruœ. Kolejny kryzys gazowy przypad³ nie w new-
ralgicznym okresie zimowym, lecz w lecie. Zaczê³o siê od

¿¹dañ sp³aty zad³u¿enia nale¿noœci – w wysokoœci 192 mln
USD – za gaz dostarczany przez Gazprom, na co strona
bia³oruska odpowiedzia³a przypomnieniem zaleg³oœci w
op³atach za tranzyt w kwocie 260 mln USD. Ponaglenia
Gazpromu by³y coraz silniejsze i wreszcie 21 czerwca zre-
dukowano dostawy o 30%, a po 2 dniach do 60%. W tej
sytuacji rz¹d bia³oruski oznajmi³, ¿e bêdzie musia³ ograni-
czyæ tranzyt do Europy Zachodniej, co z kolei wywo³a³o
zaniepokojenie Komisji Europejskiej. G³os zabra³ komi-
sarz ds. energii Günther Öttinger, wzywaj¹c do zakoñcze-
nia sporu. Kryzys by³ krótkotrwa³y, bo ju¿ 24 czerwca
Bia³oruœ z wydatn¹ pomoc¹ Azerbejd¿anu sp³aci³a d³ug i
przesy³ gazu zosta³ wznowiony w pe³nym wymiarze. Pozo-
sta³a do wyjaœnienia sprawa wysokoœci op³at tranzyto-
wych. Wed³ug informacji Bie³trangazu stawka za przesy³
1000 m3 wynosi³a poprzednio 1,74 USD, a w br. mia³a byæ
podniesiona do 1,88 USD, jednak¿e od listopada 2009 r.
Gazprom p³aci³ tylko 1,45 USD/1000 m3. Czerwcowy kon-
flikt zapewne nie jest ostatnim na linii Rosja–Bia³oruœ.
Tymczasem w Moskwie rozpoczê³y siê rozmowy z udzia-
³em ukraiñskiego premiera Myko³y Azarowa na temat
utworzenia konsorcjum Naftohazu z Gazpromem, co sta-
nowi nastêpny krok w przejêciu przez rosyjski koncern
kontroli nad ukraiñskimi gazoci¹gami.

Morze Pó³nocne. Wyniki wiercenia 28/9-1Z wykona-
nego na obiekcie Catcher East w œrodkowej czêœci Morza
Pó³nocnego potwierdzaj¹ odkrycie jednego z najwiêkszych
z³ó¿ ropy w tym regionie w ostatnich latach. Mi¹¿szoœæ
przewierconego piaszczystego horyzontu produktywnego
wynosi 81 m, natomiast mi¹¿szoœæ interwa³u nasyconego
rop¹ dochodzi do 25 m. Piaskowce wykazuj¹ bardzo wy-
sok¹ porowatoœæ, siêgaj¹c¹ 34%. Podczas wiercenia osi¹-
gniêto g³êbokoœæ 1807 m i nie stwierdzono kontaktu ropa-
woda. Postanowiono odwierciæ kolejne odga³êzienie otworu
g³ównego (w kierunku SW) w celu sprawdzenia mo¿liwoœci
wystêpowania dodatkowych piaszczystych poziomów z³o-
¿owych. Szacunkowe zasoby geologiczne z³ó¿ Catcher i
Catcher East wynosz¹ 40 mln t ropy. Operatorem bloku kon-
cesyjnego 28/9 jest brytyjska firma EnCore Oil plc.

Europa. Komisarz ds. energii Komisji Europejskiej
Günther Öttinger zabra³ g³os na plenarnym posiedzeniu
Parlamentu Europejskiego nawi¹zuj¹c do wycieku ropy w
Zatoce Meksykañskiej i przedstawiaj¹c propozycje dzia³añ,
które mog¹ zapobiec podobnej katastrofie w Europie.
Zapowiedzia³ powo³anie komitetu z udzia³em komisarzy
ds. œrodowiska, spraw morskich i rybo³ówstwa oraz wspó³-
pracy miêdzynarodowej i reagowania na sytuacje kryzyso-
we. Komitet mia³by dokonaæ przegl¹du wszystkich regula-
cji i przepisów dotycz¹cych poszukiwañ na morzu, a tak¿e
przygotowaæ odpowiednie zalecenia. Zdaniem G. Öttingera
nale¿y wstrzymaæ wydawanie pozwoleñ na nowe wierce-
nia w rejonach o trudnych warunkach morskich i geolo-
gicznych. Moratorium obowi¹zywa³oby do czasu pe³nego
wyjaœnienia przyczyn erupcji w otworze Macondo i obej-
mowa³o wszystkie pañstwa prowadz¹ce poszukiwania mor-
skie, nie tylko cz³onków UE. Nowym elementem by³oby
utworzenie nowych organów kontrolnych sprawdzaj¹cych
pracê krajowych organów nadzoru („kontrola kontrole-
rów”). Konieczna jest te¿ wspó³praca z Europejsk¹ Agen-
cj¹ Bezpieczeñstwa Morskiego w Lizbonie (EMSA –
European Maritime Safety Agency), która mo¿e natych-
miast interweniowaæ w przypadkach stwierdzenia wycieku
ropy oraz z unijn¹ Komisj¹ Ochrony Œrodowiska Natural-
nego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci
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(ENVI – Committee on the Environment, Public Health
and Food Safety). Konkretne propozycje dzia³añ i regulacji
zostan¹ przedstawione „w najbli¿szych miesi¹cach”, co
wydaje siê zrozumia³e, bior¹c pod uwagê liczbê zaanga-
¿owanych instytucji i organizacji.

Falklandy. Mimo protestów rz¹du argentyñskiego,
w lutym br. brytyjska firma Desire Petroleum plc rozpo-
czê³a z platformy Ocean Guardian wiercenie pierwszego
otworu poszukiwawczego w pó³nocnym basenie Falklan-
dów. Sukces przyszed³ bardzo szybko – ju¿ w kwietniu
pojawi³y siê pierwsze wiadomoœci o przewierceniu dwóch
horyzontów gazonoœnych w otworze Liz 14/19-1. W pró-
bach z wy¿szego horyzontu uzyskano gaz z kondensatem,
z ni¿szego horyzontu – suchy gaz ziemny (w iloœciach nie-
przemys³owych). Niemal równoczeœnie, podczas wykony-
wania pobliskiego wiercenia 14/10-2, odkryto z³o¿e Sea
Lion o zasobach wydobywalnych szacowanych na 23–33 mln
ton ropy œredniej (ciê¿ar w³asciwy 0,8805–0,8961 g/cm3).
Otwór wiercony przez Rockhopper Exploration plc zakoñ-
czono na g³êbokoœci 2744 m. Po przewierceniu regionalne-
go kompleksu uszczelniaj¹cego zalegaj¹cego na g³êboko-
œci 2250–2374 m napotkano piaskowce nasycone rop¹.
£¹czna mi¹¿szoœæ siedmiu interwa³ów roponoœnych wyno-
si 217 m, mi¹¿szoœæ netto 53 m. S¹ to utwory sto¿ków
nasypowych, o znacznym rozprzestrzenieniu (ok. 45 km2) i
mi¹¿szoœci. Ich zasoby geologiczne mog¹ byæ o wiele wiê-
ksze, w granicach 31,5 do 203 mln t ropy. Te same pia-
skowce s¹ obecne w obiektach poszukiwawczych Rachel,
Ninky i Anna zlokalizowanych w obrêbie bloków konce-
syjnych Desire Petroleum. Wed³ug danych z rdzeni pobra-
nych próbnikiem bocznym piaskowce charakteryzuj¹ siê
œredni¹ porowatoœci¹ 19% i dobr¹ przepuszczalnoœci¹.

Rz¹d argentyñski oskar¿y³ W. Brytaniê o (…) nielegal-
ne przejêcie nieodnawialnych zasobów naturalnych, które
s¹ w³asnoœci¹ narodu argentyñskiego. Sprawa ta by³a poru-

szona na szczycie pañstw Ameryki £aciñskiej w Cancun i
prezydent Argentyny Cristina Kirchner uzyska³a poparcie
ws. swoich roszczeñ. Jednak wg Traktatu Lizboñskiego
terytoria zamorskie s¹ czêœæ Unii Europejskiej, co w sporze
prawnym daje przewagê W. Brytanii.

Gwinea Równikowa. Gazprom Nieft, spó³ka zale¿na
Gazpromu, podpisa³a z pañstwow¹ firm¹ naftow¹ Gwinei
GEPetrol kontrakt o udziale w wydobyciu (PSA – Produc-
tion Sharing Agreement) ropy naftowej z dwóch bloków
koncesyjnych w Zatoce Gwinejskiej, których zasoby s¹
szacowane na 110 mln t ropy. Gazprom Nieft obj¹³ 80%
udzia³ów w nowo powsta³ym konsorcjum, kontrakt bêdzie
obowi¹zywa³ przez 30 lat. Jest to pierwsze wejœcie
Gazprom Niefti na kontynent afrykañski i wi¹¿e siê z zaan-
ga¿owaniem du¿ych œrodków i si³. Przedstawiciel rosyj-
skiego koncernu Aleksander Diukow oznajmi³, ¿e nak³ady
inwestycyjne na ka¿dym z bloków wynios¹ 1,5 mld USD.

Gwinea Równikowa wydobywa obecnie 43,2 tys. t/d ropy.

Wenezuela. Na Atlantyku, u wybrze¿y Wenezueli, 13
maja br. zatonê³a pó³zanurzalna platforma wiertnicza
Aban Pearl. Ca³a za³oga, w liczbie 95 osób, zosta³a urato-
wana. Minister ds. ropy naftowej Raul Ramirez zapewni³,
¿e rury eksploatacyjne zosta³y od³¹czone, zawory zamkniête
i nie ma zagro¿enia dla œrodowiska. Platforma zbudowana w
1977 r. by³a wyczarterowana przez PdVSA do rozwiercania
z³o¿a gazu ziemnego Dragon 6 i by³a posadowiona na
wodzie o g³êbokoœci 160 m. Jedn¹ z przyczyn katastrofy
mog³a byæ awaria systemu flotacyjnego, która spowodowa³a
du¿y wyp³yw wody i utratê statecznoœci.

Alexander Gas & Oil Connections, Aurelian Oil & Gas,
Hart’s E & P, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil
& Gas Journal, PGNiG, Rapid, Rigzone, rp.pl, Sarmatia,
Upstream, World Oil.
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