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Szanowni Czytelnicy!
Grudzieñ jest tradycyjnym miesi¹cem podsumowañ mijaj¹cego roku,
dokonywania bilansu zdarzeñ, dokonañ, sukcesów i rozczarowañ.
Dla sektora gazowniczego w Polsce, dla którego mijaj¹cy rok
by³ rokiem wielkich zmian systemowych, nie zabraknie tematów
zas³uguj¹cych na refleksyjn¹ analizê, ale te¿ i satysfakcji,
¿e œrodowisko sprosta³o wyzwaniom i ów proces przebiega³ p³ynnie
i efektywnie.
Przede wszystkim dlatego, ¿e profesjonalizm w tym œrodowisku
ma wielk¹ tradycjê. Ale równie¿ dlatego, ¿e potrafi³o zorganizowaæ
izbê samorz¹dow¹, która sprawnie wspiera³a proces stanowienia
nowych regu³ gry na rynku gazowym, a przy tym stworzy³a forum
– w postaci „Przegl¹du Gazowniczego” – na którym toczy³a siê
œrodowiskowa dyskusja we wszystkich najwa¿niejszych
dla sektora gazowniczego kwestiach. Na tych ³amach komentowano
zasadnicze zmiany legislacyjne, prezentowano proces restrukturyzacji
grupy PGNiG, na tych ³amach poruszane by³y problemy,
z którymi sektor musia³ sobie radziæ w wymiarze systemowym,
organizacyjnym i technologicznym. Byæ mo¿e radzi³by sobie sam.
Ale zyska³ partnera, doradcê i przewodnika w postaci
nowego kwartalnika bran¿owego.
Zespó³ redakcyjny ma wielk¹ satysfakcjê, ¿e móg³ przyczyniæ siê
do dobrego przyjêcia pisma przez Czytelników.
Ale te¿ ma wielki d³ug wdziêcznoœci wobec Rady Programowej
„Przegl¹du Gazowniczego”, której inspiracja, wiedza i doœwiadczenie
w zasadniczy sposób wp³ynê³y na formu³ê i poziom merytoryczny
pisma.

Adam Cymer
redaktor naczelny

S Z A N O W N I  P A Ñ S T W O ,  

w zwi¹zku z moim odejœciem z Izby Gospodarczej Gazownictwa chcia³bym
serdecznie podziêkowaæ wszystkim Pañstwu za zaufanie, jakim zosta³em ob-
darzony przy wyborze na stanowisko przewodnicz¹cego Rady Izby
Gospodarczej Gazownictwa oraz prawie dwuletni¹ wspó³pracê. 
¯ycz¹c Pañstwu oraz Waszym firmom, a tak¿e Izbie Gospodarczej Gazow-
nictwa dalszych sukcesów i rozwoju

pozostajê z szacunkiem 
Marek Grunt
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Jest du¿a
szansa,

¿e problem
nadzoru UDT

nad
gazoci¹gami

zostanie
rozwi¹zany.

Œnieg i mróz za oknem oraz d³ugie wieczory sk³ania-
j¹ do zadumy nad tym, co siê wydarzy³o, pozwalaj¹ te¿
snuæ plany i marzenia na przysz³oœæ. 

Poddaj¹c siê tym nastrojom chcia³bym podsumowaæ
ostatnie trzy miesi¹ce dzia³alnoœci Izby Gospodarczej Ga-
zownictwa. 

Maj¹c na uwadze du¿e zainteresowanie Podyplo-
mowym Studium Mened¿erskim pt.: „Europejski Model
Zarz¹dzania”, jakie towarzyszy³o z Pañstwa strony ich
ubieg³orocznej edycji, z du¿¹ satysfakcj¹ chcemy poin-
formowaæ, i¿ od 15 paŸdziernika ruszy³a jego II edycja.
Dzisiaj w studium uczestniczy prawie 60 s³uchaczy z ró¿-
nych stron Polski, co stanowi ogromny sukces. 

W dalszym ci¹gu prowadzimy równie¿ aktywne pra-
ce zwi¹zane z ostatecznym wyjaœnieniem tak istotnej
i wa¿nej dla bran¿y kwestii, jak nadzór Urzêdu Dozoru
Technicznego nad gazoci¹gami. 

Pomimo uzyskanej w lipcu br. decyzji ministra Jacka
Piechoty w sprawie wy³¹czenia z zakresu regulacji objê-
tych rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 10 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajów urz¹dzeñ podlegaj¹cych dozorowi
technicznemu (Dz.U. nr 120, poz. 1021 z póŸn. zm.)
dziœ, po up³ywie ponad pó³ roku od tego zdarzenia,
w dalszym ci¹gu, co stwierdzamy z przykroœci¹, prace le-
gislacyjne nie zosta³y zakoñczone. Wierzymy, i¿ podjêta
przez ministra Jacka Pichotê decyzja, pomimo powsta-
³ych opóŸnieñ przy jej wdra¿aniu do naszego systemu
prawnego, jest wi¹¿¹ca i ostatecznie zakoñczy trwaj¹cy
kilka lat problem dublowania siê prawa. Izba GG obiecu-
je ze swojej strony do³o¿yæ wszelkich starañ, by kwestia
ta znalaz³a pozytywne dla bran¿y zakoñczenie, a ostat-
nie dni wskazuj¹, ¿e jest na to du¿a szansa. 

Okres jesienny by³ równie¿ czasem intensywnych
prac dla dzia³aj¹cego przy Izbie GG Zespo³u ds. Prawa
Energetycznego, zajmuj¹cego siê nowelizacj¹ ustawy
„Prawo energetyczne” z 22 lipca 2004 r., który przez ten
czas, w sposób czynny uczestniczy³ w pracach podkomi-
sji a nastêpnie Komisji Gospodarki Sejmu RP.  Z satysfak-
cj¹ mo¿emy równie¿ stwierdziæ,  ¿e koñcz¹ siê prace nad
kodeksem sieci dystrybucyjnej. Obecnie projekt kodek-

su znajduje siê w ostatniej fazie uzgodnieñ w spó³kach
dystrybucyjnych gazu. 

Zakoñczyliœmy tak¿e prace, prowadzone przez Izbê
GG wspólnie ze spó³kami dystrybucyjnymi, zwi¹zane
z opracowaniem „Analizy wariantów dalszych prze-
kszta³ceñ spó³ek gazownictwa grupy kapita³owej PGNiG
S.A.”, które pos³u¿¹ przy wyborze dalszych, najkorzyst-
niejszych dla tych spó³ek etapów przekszta³ceñ. 

Izba GG wspólnie z Urzêdem Regulacji Energetyki,
na mocy podpisanego pod koniec sierpnia porozumie-
nia, zosta³a w³¹czona i aktywnie uczestniczy w pracach
zwi¹zanych z wypracowaniem zasad, mechanizmów
i kryteriów konkurencyjnego rynku energetycznego Unii
Europejskiej. 

W bie¿¹cym kwartale nasi przedstawiciele wziêli
udzia³ w trzech posiedzeniach zespo³ów roboczych
(Working Group) i zadaniowych (Task Forces) powo³a-
nych w ramach Council for European Energy Resolu-
tions (CEER) i European Regulations Group for Electri-
city and Gas (ERGEG) – instytucji nadzoruj¹cych
i wspó³tworz¹cych w imieniu Komisji Europejskiej bu-
dowê rynków konkurencyjnych w elektroenergetyce
i gazownictwie, uczestnicz¹c tym samym w konceptu-
alnych opracowaniach i przygotowaniach projektów
stosownych regulacji w zakresie najistotniejszych dla
tych rynków kwestii. 

Izba GG zorganizowa³a, na wniosek producentów
gazomierzy, spotkanie z ich odbiorcami. Zgodnie z po-
czynionymi w trakcie posiedzenia ustaleniami, ww. kwe-
sti¹ ma zaj¹æ siê Izba GG. Ustalono równie¿, i¿ Instytut
Nafty i Gazu w Krakowie wspólnie z izb¹ zaproponuje
wykonanie dla bran¿y opracowania pt. „Analiza mo¿li-
woœci zastosowania metody próby losowej w celu wtór-
nej legalizacji gazomierzy po ich 7-letniej eksploatacji”
i pokieruj¹ pracami zwi¹zanymi z ewentualn¹ zmian¹
przepisów w zakresie okresu wa¿noœci legalizacji gazo-
mierzy. 

Bilans ostatniego kwarta³u zamykamy w nastroju
œwi¹tecznym. ¯yczê, aby radoœæ i pokój Bo¿ego Naro-
dzenia pozosta³y z Pañstwem przez ca³y Nowy Rok. �

Miros³aw Dobrut,
dyrektor 

Izby Gospodarczej
Gazownictwa

Z ¿ycia Izby Gospodarczej Gazownictwa

Z ostatniej chwili: Na posiedzeniu Rady Izby
GG 14 grudnia 2004 r., z³o¿y³ rezygnacjê i przesta³
byæ przewodnicz¹cym prezydium i cz³onkiem Rady
Izby GG Marek Grunt – w zwi¹zku z zakoñczeniem
pracy w spó³ce PBG S.A., z ramienia której zosta³ do
IGG wytypowany. 

Wskutek zaprzestania we wrzeœniu br. pracy
w ZRUG Warszawa S.A. Radê Izby GG musia³ równie¿
opuœciæ Anatol Tkacz. Na dwa wakuj¹ce miejsca,
zgodnie z § 22 pkt 3 statutu Izby GG, dokooptowani
zostali w tajnym g³osowaniu: Ryszard Or³owski – pre-
zes zarz¹du Pomorskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.
oraz Miros³aw Dobrut – dyrektor Izby GG. 

W zwi¹zku z bliskim koñcem kadencji wybranego
na dwa lata Prezydium Rady Izby, Rada podjê³a decy-
zjê o niewybieraniu nowego przewodnicz¹cego.
w zwi¹zku z tym funkcjê prezydium Izby sprawuj¹
dwaj dotychczasowi wiceprzewodnicz¹cy – Cezary
Mróz oraz Maciej Szumski. Termin wyboru nowego
prezydium ustalono na styczeñ 2005 r. 

Markowi Gruntowi oraz Anatolowi Tkaczowi,
chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za aktywn¹
i twórcz¹ pracê na rzecz izby oraz ¿yczyæ wszelkiej po-
myœlnoœci i zadowolenia w ¿yciu prywatnym i zawo-
dowym. 



Janusz Wiœniewski – prezes SITPNiG
Ma 46 lat. Jest absolwentem Wydzia³u Handlu Zagranicznego na

Uniwersytecie £ódzkim oraz stypendyst¹ Princeton University. Od
pocz¹tku kariery zwi¹zany z przemys³em chemicznym. Karierê roz-
pocz¹³ w Zak³adach Azotowych Tarnów Moœcice od stanowiska asy-
stenta projektanta, zaœ w 1993 roku zosta³ wiceprezesem zarz¹du.
Zajmowa³ siê m.in. budow¹ sieci sprzeda¿y, zmian¹ profilu firmy
z produkcyjnego na rynkowy, restrukturyzacj¹ spó³ki. 

W latach 1999-2001 by³ wiceprezesem, a póŸniej prezesem Za-
k³adów Azotowych Kêdzierzyn KoŸle, które uratowa³ od bankructwa
dziêki pomyœlnie realizowanemu uk³adowi z wierzycielami, restruk-
turyzacji spó³ki, wreszcie wzrostowi sprzeda¿y o 30 proc. 

Od 2002 roku jest wiceprezesem ds. produkcji, handlu hurtowe-
go i logistyki PKN ORLEN. Bra³ udzia³ w najwa¿niejszych projektach
koncernu (Basell, Rafineria Gdañska, Unipetrol), istotnie zmniejszy³
koszty w obszarze produkcji i handlu. Ma ogromne doœwiadczenie
w zarz¹dzaniu du¿¹ infrastruktur¹ produkcyjn¹, strukturami rozpro-
szonymi, a tak¿e wiedzê na temat rynku chemicznego. Uchodzi za
œwiatowej klasy specjalistê w dziedzinie produkcji rafineryjnej. 

Stanis³aw Szafran – sekretarz generalny
SITPNiG

Ma 63 lata. Ukoñczy³ Wydzia³ Górniczy
Technikum Przemys³u Naftowego w Kroœnie
oraz Wydzia³ Geologiczno-Poszukiwawczy
AGH. Od ukoñczenia studiów prowadzi pracê
naukowo-dydaktyczn¹ w Akademii Górniczo-
-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, kolejno
na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym,
nastêpnie Górniczym, a od 1967 r. na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Ga-
zu. W 1974 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych. Od 1978 r. do
1995 r. by³ kierownikiem naukowo-dydaktycznym Punktu Konsultacyj-
nego AGH w Kroœnie, a od 1995 r. pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. 

Od wielu lat prowadzi dzia³alnoœæ w naczelnych w³adzach SITPNiG.
Inicjator i organizator g³ównych nurtów programowych SITPNiG, pomy-
s³odawca i wspó³autor programu Roku Ignacego £ukasiewicza, inicjator
i koordynator wydania poradników rafinera, górnika naftowego i ga-
zownika oraz innych wydawnictw stowarzyszeniowych, organizator
konferencji, kongresu zjazdów i sympozjów SITPNiG; inicjator i or-
ganizator utworzenia Fundacji Muzeum PNiG, czynny redaktor
„Wiadomoœci Naftowych i Gazowniczych” oraz „Biuletynu Informacyj-
nego ZG SITPNiG”. Wspó³odkrywca z³ó¿ gazu ziemnego na obszarze
zapadliska przedkarpackiego, autor i wspó³autor kilkudziesiêciu opraco-
wañ i ekspertyz dla przemys³u, ponad 70 publikowanych prac naukowo-
-badawczych; promotor ponad 150 prac in¿ynierskich i magisterskich na
kierunku górnictwo i geologia. 

Utrzymuje sta³e kontakty naukowe z instytucjami naukowymi
w kraju i za granic¹. 

Odby³ praktyki naukowe w Rosji, Niemczech, Ukrainie i Belgii.
Uczestniczy³ w geologicznej wyprawie naukowej po krajach Bliskiego
Wschodu. 

Od 2000 r. jest sekretarzem generalnym SITPNiG. 
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Z kraju...

� Wrzesieñ 2004 – Karpacka
Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tar-
nowie – Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
w Rzeszowie podpisa³a dwa listy inten-
cyjne dotycz¹ce projektów zasilania
pojazdów sprê¿onym gazem ziemnym. 

List podpisany 10 wrzeœnia 2004 r.
z Miejskim Przedsiêbiorstwem Gospo-
darki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o.
dotyczy³ ogólnodostêpnej stacji tanko-
wania gazu, która zlokalizowana bêdzie
na terenie bazy MPGK w Bia³ej pod
Rzeszowem. MPGK Sp. z o.o. zadekla-
rowa³o, ¿e przystosowanie pierwszych
samochodów do napêdzania gazem
ziemnym nast¹pi w przysz³ym roku. 

Drugi list intencyjny podpisano
28 wrzeœnia 2004 r. z Miejsk¹ Komu-

nikacj¹ Samochodow¹ Sp. z o.o.
w Mielcu. Rozpoczêcie budowy ogól-
nodostêpnej stacji tankowania, zgodnie
z podpisanym listem intencyjnym, po-
winno nast¹piæ w przysz³ym roku, tak
by umo¿liwiæ tankowanie pierwszych
autobusów na gaz ziemny w II po³owie
2005 roku.

� W dniach 22-24 wrzeœnia od-
by³y siê w Warszawie IX Miêdzynaro-
dowe Targi „Nafta i Gaz 2004”. Patro-
nat nad imprez¹ objêli: wicepremier,
minister gospodarki i pracy, minister
skarbu pañstwa, Nafta Polska SA, Polski
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Koncern Naftowy Orlen SA oraz Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
Patronem bran¿owym targów by³a Izba
Gospodarcza Gazownictwa. 

Targi sta³y pod znakiem przegl¹du
najnowszych rozwi¹zañ w zakresie
budowy i wyposa¿enia zak³adów pe-
trochemicznych i gazowniczych. Spo-
tkali siê na nich kooperanci i przedsiê-
biorstwa poszukuj¹ce nowych kontak-

tów technicznych i handlowych. Im-
preza objê³a sw¹ tematyk¹ takie dzie-
dziny, jak produkty naftowe i gazowe,
budowa zak³adów rafineryjnych i ga-
zowych, urz¹dzenia i sprzêt do poszu-
kiwania i wydobycia ropy naftowej
i gazu, sprzêt do rafinacji ropy i utyli-
zacji gazu, procesy produkcyjne i ich
kontrola, ochrona œrodowiska, urz¹-
dzenia i sprzêt do przechowywania
i dystrybucji, aparatura kontrolno-po-
miarowa, badania, rozwój i wdro¿e-
nia, konsulting itp.

Obok przedsiêbiorstw krajowych
w targach wziê³y udzia³ liczne firmy za-
graniczne, poszukuj¹ce kontrahentów
w Polsce lub chc¹ce umocniæ sw¹ po-
zycjê na rynkach Europy Œrodkowej.
Wiod¹cym wydarzeniem imprezy by³
cykl konferencji w ramach „PIOGE
2004 – nafta i gaz w regionie Europy
Œrodkowej i Wschodniej”. Do udzia³u
w nich zaproszeni zostali przedstawi-
ciele koncernów paliwowych i gazow-
niczych bior¹cych udzia³ w przekszta³-
ceniach sektora w Polsce oraz repre-
zentanci urzêdów i instytucji odpowie-
dzialnych za restrukturyzacjê i prywa-
tyzacjê bran¿ paliwowej i gazowniczej,
jak równie¿ liczni krajowi i zagraniczni
specjaliœci z tej dziedziny. 

Swój dzieñ na targach mia³a rów-
nie¿ Izba Gospodarcza Gazownictwa,
organizuj¹c konferencjê „Nowoczesne

procesy u¿ytkowania i eksploatacji pa-
liw gazowych”. 

/KF/

� 15 wrzeœnia zosta³ podpisany
z niemieckimi firmami gazowniczymi
E. ON Ruhrgas AG i VNG AG czterolet-
ni kontrakt na dostawy gazu. Umowa
dotyczy zakupu przez PGNiG S.A. oko-
³o 400 mln metrów szeœæ. gazu rocznie
w okresie od paŸdziernika 2004 r. do
paŸdziernika 2008 r. 

Zawarty w Berlinie kontrakt zastê-
puje dotychczas obowi¹zuj¹c¹ umowê,
na mocy której PGNiG odbiera³o tak¿e
oko³o 400 mln m szeœc. gazu rocznie
przez punkt zdawczo-odbiorczy
w Zgorzelcu. 

� 23 wrzeœnia 2004 r. – Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
oraz niemiecka spó³ka VNG – Verbund-
netz Gas AG, Lipsk zawar³y porozumie-
nia o za³o¿eniu spó³ki handlowej oraz
spó³ki przesy³owej. W tworzonych spó³-
kach PGNiG S.A. oraz VNG obejm¹ po
50 proc. udzia³ów. W ramach wspó³pra-
cy zamierzaj¹ przeanalizowaæ dalsze
mo¿liwoœci transeuropejskiego przesy³u.
Je¿eli oka¿e siê to dla obu stron ekono-
micznie sensowne, mog¹ z tego po-
wstaæ równie¿ projekty dodatkowych
po³¹czeñ gazoci¹gowych miêdzy Polsk¹
a Niemcami. 

� 29 wrzeœnia w Opolu odby³a
siê I Opolska Konferencja Gazownicza
pt. „Gaz ziemny – szansa rozwoju
Opolszczyzny”. Celem konferencji
by³o wytworzenie sprzyjaj¹cego kli-
matu dla rozwoju miast i gmin woje-
wództwa opolskiego. Konferencja zo-
sta³a zorganizowana przez Oddzia³
Opolski Polskiego Zrzeszenia In¿ynie-
rów i Techników Sanitarnych i Zak³ad
Gazowniczy w Opolu Górnoœl¹skiej
Spó³ki Gazownictwa. Patronat nad
konferencj¹ obj¹³ Marsza³ek Woje-
wództwa Opolskiego. 

W spotkaniu uczestniczyli gospoda-
rze miast i gmin zainteresowani rozwo-
jem gospodarczym swoich gmin, insty-
tucje finansowe dysponuj¹ce mo¿liwo-
œciami doradczo-finansowymi niezbêd-
nymi do realizacji gminnych zamierzeñ
oraz przedstawiciele gazownictwa ofe-
ruj¹cy bardzo dobry ekologiczny pro-
dukt – gaz ziemny. 

� W dniach 5-8 paŸdziernika br.
w A³maty odbywa³a siê doroczna
wystawa – 12 Kazakhstan International
Oil and GasExhibition. Grupa Kapita³o-
wa PGNiG S.A. mia³a tam w³asne sto-
isko i by³a reprezentowana przez
przedstawicieli Centrali PGNiG
S.A oraz spó³ki: Poszukiwania Nafty
i Gazu Kraków Sp. z o.o., Geofizykê-
-Toruñ Sp. z. o.o., Oddzia³ ZRG w Kro-
œnie, Budownictwo Naftowe „Nafto-
monta¿” w Kroœnie oraz Nafta-Gaz-
-Serwis w Sanoku. 

Impreza targowa zgromadzi³a po-
nad 400 wystawców z 30 krajów. 

Najwiêkszym zainteresowaniem
goœci odwiedzaj¹cych cieszy³o siê sto-
isko GK PGNiG S.A., na którym prezen-
towano nasze spó³ki ju¿ pracuj¹ce
w Kazachstanie, tj. PNiG Kraków oraz
Geofizyki – Toruñ. 

� 19 paŸdziernika – Prezes Gaz
de France Jean-Francois Cirelli podpi-
sa³ w Bukareszcie umowê kupna 51
proc. udzia³ów firmy Distrigaz Po³u-
dnie.

Distrigaz Po³udnie zaopatruje w gaz
900 tys. klientów na po³udniu Rumunii.
Firma dysponuje sieci¹ 13,4 tys. km ga-
zoci¹gów. Francuzi zap³ac¹ 150 mln
euro za przejêcie natychmiast 30 proc.
i zainwestuj¹ 180 mln, co zwiêkszy ich
udzia³ do 51 proc. Reszta zostanie pañ-
stwowa. Operacja bêdzie wykonana
w tym roku. GDF jest gotowa rozwijaæ
dzia³alnoœæ w Rumunii. Pezes Cirelli
wspomnia³ te¿ o innych projektach
w krajach regionu, S³owacji, na Wê-
grzech i w Polsce (Ÿród³o: CIRE)

� 20 paŸdziernika w Warszawie
odby³a siê konferencja zorganizowana
przez miesiêcznik „Nowy Przemys³”
z cyklu „Zmieniamy polski przemys³”.
Podczas spotkania przeprowadzone
by³y debaty publiczne z udzia³em
przedstawicieli rz¹du i urzêdów pañ-
stwowych, parlamentarzystów, pol-
skich przedsiêbiorstw sektora paliwo-
wo-energetycznego oraz ekspertów.
W panelu sesji 1, poœwiêconym bez-
pieczeñstwu gazowemu, wziêli udzia³
tak¿e przedstawiciele Polskiego Górnic-
twa Naftowego i Gazownictwa – pre-
zes zarz¹du PGNiG S.A. Marek Kos-
sowski oraz wiceprezes Pawe³ Kamiñ-
ski. Swoje wyst¹pienie prezes Kossow-
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ski poœwiêci³ zale¿noœci bezpieczeñstwa
energetycznego Polski od prywatyzacji
PGNiG. 

� 26 paŸdziernika podpisana zo-
sta³a z ukraiñsk¹ firm¹ NAK Naftogaz
Ukrainy umowa na dostawy gazu
z Ukrainy w rejon Hrubieszowa. Umo-
wê podpisano podczas wizyty w Kijo-
wie przedstawicieli PGNiG S.A. – Mar-
ka Kossowskiego, prezesa zarz¹du
i Franciszka Kroka, wiceprezesa zarz¹-
du PGNiG S.A. 

Zgodnie z umow¹, od 1 lipca
2005 r. do koñca 2007 r. dostarczone
zostanie 17,5 mln m szeœc. gazu. Od
2008 roku dostawy te mog¹ zostaæ
zwiêkszone i gazoci¹giem do Hrubie-
szowa bêdzie mog³o docieraæ ok. 200
mln m szeœc. gazu rocznie. 

Gaz z Ukrainy dostarczany bêdzie
gazoci¹giem Usti³ug – Hrubieszów,
którego budowa rozpocznie siê w naj-
bli¿szych tygodniach. Do Polski docie-
raæ bêdzie gaz ukraiñski oraz gaz z re-
jonu Azji Œrodkowej. Dostawy dla od-
biorców rozpoczn¹ siê od 1 lipca 2005 r.
W kontrakcie zamieszczony zosta³
szczegó³owy harmonogram miesiêcz-
nych dostaw gazu. Oprócz budowy
17-kilometrowego odcinka gazoci¹gu
wysokiego ciœnienia od granicy ukraiñ-
skiej do Hrubieszowa zbudowana zo-
stanie równie¿ sieæ gazoci¹gów dystry-
bucyjnych, które pozwol¹ dostarczaæ
gaz do odbiorców (Ÿród³o: Komunikat
prasowy PGNiG S.A.) 

� 28 paŸdziernika – Gazprom
i ukraiñski Naftogaz podpisa³y w Kijo-
wie umowê o po³o¿eniu pierwszego
odcinka magistrali ukraiñskiej, któr¹ po-
p³ynie do Europy rosyjski gaz. Umowê
w ramach miêdzynarodowego konsor-
cjum dla modernizacji ukraiñskich ga-
zoci¹gów podpisano w obecnoœci obu
prezydentów. Dotyczy budowy odcinka
214 km U¿gorod – Bohorodczany; ma-
gistrala (1500 km) po³¹czy U¿gorod
z Nowopskowem, przy granicy ze S³o-
wacj¹. Pozwoli na transport 5 mld m
szeœc., w 2005 r., 19 mld w 2010 r.,
a docelowo 29 mld. Ma kosztowaæ 2,8
mld USD. (Ÿród³o: CIRE) 

� 19 listopada odby³o siê uroczy-
ste otwarcie nowej Dyspozycji Gazu
w Zabrzu, wyposa¿onej w nowoczesny

system dyspozytorski GazTel. W uro-
czystoœci udzia³ wziêli zaproszeni goœcie
z Regionalnego Oddzia³u Przesy³u
w Œwierklanach i Krajowej Dyspozycji
Gazu oraz przedstawiciele wykonawcy
systemu z firmy Wasko. 

GazTel to dyspozytorski system
SCADA dla gazownictwa. Serce syste-
mu stanowi¹ dwa serwery zapewniaj¹-
ce bezpieczeñstwo gromadzonych da-
nych. Sama wizualizacja odbywa siê na
przeznaczonych do tego celu stanowi-
skach komputerowych oraz œcianie
graficznej o wymiarach 1,5 x 3 m znaj-
duj¹cej siê w dyspozytorni w Zabrzu.
System zawiera funkcje steruj¹ce auto-
matyk¹ przemys³ow¹ na obiektach.
Wspó³pracuje z lokalizacjami w Zabrzu,
Bielsku-Bia³ej, Œwiêtoch³owicach, Czê-
stochowie i Opolu. Nowy system dys-
pozytorski jest ci¹gle wzbogacany
o nowe obiekty bêd¹ce w telemetrii
wraz z odpowiednimi schematami sieci
gazowniczej. 

System dyspozytorski GazTel zo-
sta³ oddany do u¿ytkowania we
wrzeœniu br., zastêpuj¹c dotychczas
u¿ywany system DINO. Jego wdro¿e-
nie umo¿liwi spó³ce prowadzenie
efektywnej dzia³alnoœci na konkuren-
cyjnym rynku energetycznym. (Ÿró-
d³o: komunikat prasowy GSG) 

� 22 listopada br. Polskie Towa-
rzystwo Wspierania Przedsiêbiorczoœci,
wydawca Miesiêcznika Gospodarczego
„Nowy Przemys³”, zorganizowa³o ko-
lejn¹ konferencjê z cyklu „Zmieniamy
Polski Przemys³”. 

W konferencji udzia³ wziêli m.in.
Jacek Socha – minister skarbu pañ-
stwa, Dariusz Marzec – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa,
Krzysztof ¯yndul – prezes zarz¹du
Nafty Polskiej SA; Pawe³ Olechnowicz
– prezes zarz¹du, dyrektor generalny,
Grupa Lotos SA; Jerzy Ma³yska – pre-
zes zarz¹du, Naftobaz Sp. z o.o., a tak-
¿e Marek Kossowski – prezes zarz¹du
PGNiG S.A. 

Podczas spotkania dyskutowano
m. in. na temat polskiego przemys³u
naftowego w aspekcie bezpieczeñ-
stwa energetycznego oraz o perspek-
tywach rozwoju polskiej chemii w ob-
liczu dynamicznych zmian tego sekto-
ra w Europie. 

� 26 listopada br. Poszukiwania
Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. – spó³-
ka nale¿¹ca do Grupy Kapita³owej
PGNIG S.A. otrzyma³a nagrodê
w Ogólnopolskim Rankingu LIDERZY
EKSPORTU w kategorii Innowacyjnoœæ.
Konkurs odbywa³ siê pod honorowym
patronatem Ministerstwa Gospodarki
i Pracy, Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych oraz wojewodów i marsza³ków
poszczególnych województw. 

Ogólnopolski Ranking „Liderzy
Eksportu” ma na celu promocjê pol-
skich firm prowadz¹cych efektywnie
dzia³alnoœæ eksportow¹. Ranking po-
zwala wy³oniæ nowoczesne firmy, z po-
wodzeniem konkuruj¹ce na zagranicz-
nych rynkach. Wyró¿nienie to stanowi
okazjê do promocji zarówno firm, jak
i województw, w których firmy te pro-
wadz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ. 

Statuetkê Lider Eksportu w imieniu
firmy PNiG Kraków odebra³ Krzysztof
Lelek – wiceprezes zarz¹du, dyrektor
ds. ekonomicznych (Ÿród³o: komunikat
prasowy PNiG Kraków) 

� 15 grudnia 2004 r. w Warsza-
wie – Zarz¹d G³ówny PZITS – G³ówna
Sekcja Gazownictwa organizuj¹ sympo-
zjum pn. „Dalsza restrukturyzacja i pry-
watyzacja gazownictwa w Polsce” Wio-
d¹cym tematem sympozjum bêdzie
wp³yw rz¹dowego „Programu restruk-
turyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A. na
mo¿liwoœci rozwoju i bezpieczeñstwo
dostaw gazu.  �

� 6-9 stycznia 2005 r. odbê-
d¹ siê V – Jubileuszowe, Miêdzy-
narodowe Mistrzostwa w Narciar-
stwie Alpejskim – „Ar³amów –
Ustrzyki Dolne 2005. Organizato-
rem imprezy jest Stowarzyszenie
Mi³oœników Sportu i Rekreacji
„ALPEJCZYK”, dzia³aj¹ce przy
PGNiG S.A. Program imprezy oraz
informacje nt. warunków uczest-
nictwa mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej stowarzyszenia:
www.alpejczyk.pl. 

ZAPOWIEDZI
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– 5 paŸdziernika 2004 r. Rada Mini-
strów zaakceptowa³a zmiany w „Pro-
gramie restrukturyzacji i prywatyzacji
Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa SA” z 13 sierpnia 2002 r.
Czy oznacza to, ¿e krytycznie oce-
niony zosta³ dotychczasowy prze-
bieg procesu restrukturyzacji i pry-
watyzacji tej firmy? 

„Program restrukturyzacji i prywa-
tyzacji PGNiG S.A.” w wersji z drugiej
po³owy 2002 r. czêœciowo zdezaktu-
alizowa³ siê po przyst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej. Trzeba wówczas by-
³o dostosowaæ ró¿ne programy do wy-
magañ unijnych i taka koniecznoœæ
wyst¹pi³a równie¿ w przypadku pro-
gramu dla PGNiG. Pojawi³y siê dwie
zasadnicze kwestie: prawnego wy-
dzielenia ze struktur PGNiG operatora
systemu przesy³owego oraz przesu-
niêcia terminu wydzielenia ze struktur
PGNiG spó³ki poszukiwawczo-wydo-
bywczej na czas po wprowadzeniu
PGNiG na gie³dê i przeprowadzeniu
jego odd³u¿enia. 

– Pokuœmy siê o krótkie podsu-
mowanie ju¿ przebytej przez spó³kê
drogi... 

Utrzymywanie PGNiG S.A. w ca³-
kowitym w³adaniu pañstwa by³o przez
d³ugi czas uwa¿ane za gwarancjê bez-
pieczeñstwa energetycznego kraju,
rozumianego w tym przypadku jako
zapewnienie ci¹g³oœci dostaw gazu
ziemnego po ekonomicznie uzasad-
nionych cenach. Doœwiadczenie z po-
cz¹tku bie¿¹cego roku pokaza³o, ¿e

tak nie jest. Niemniej jednak PGNiG
wci¹¿ ma znaczenie strategiczne, co
wiêcej – jest zwi¹zane umowami miê-
dzynarodowymi. Wydobycie gazu ze
z³ó¿ krajowych pokrywa tylko czêœæ
popytu. Zasadnicze znaczenie ma za-
opatrzenie z zewn¹trz, w tym zw³asz-
cza ze strony Gazpromu, g³ównego
dostawcy gazu z importu. 

W wyniku renegocjacji kontraktu
jamalskiego z Gazpromem ograni-
czono wielkoœæ dostaw oraz wyd³u-
¿ono czas realizacji dostaw o dwa la-
ta, tj. do 2022 r., zachowuj¹c przy
tym elastycznoœæ w odbiorze gazu
i ustalaniu wielkoœci dostaw na kolej-
ne lata. Stwarza to PGNiG S.A. pod-
stawy do zawierania kontraktów krót-
ko- i œrednioterminowych, a jedno-
czeœnie pe³nego wywi¹zywania siê
z zobowi¹zañ kontraktowych. 

W koñcu 2003 r. PGNiG i Statoil
zgodnie uzna³y, ¿e z uwagi na uzale¿-
nienie od wielu czynników le¿¹cych
poza kontrol¹ obu firm, wi¹¿¹ca je
umowa jest praktycznie niewykonal-
na, prowadz¹ jednak dalsze rozmowy
w celu zawarcia innej, dogodniejszej
dla obu stron. 

Wyj¹tkowo trudne okaza³y siê re-
negocjacje warunków emisji euroobli-
gacji. Ryzyko utraty p³ynnoœci finan-
sowej spó³ki z powodu postawienia
obligacji w kwocie bliskiej 700 mln
EUR w stan natychmiastowej wyma-
galnoœci zredukowano dopiero
w grudniu ub.r., kiedy to PGNiG S.A. –
ponosz¹c dodatkowe koszty finanso-
we – podpisa³o umowê z 12 bankami
o uruchomieniu linii kredytowej na
wypadek takiego zdarzenia. 

– To czynniki zewnêtrzne.
PrzejdŸmy do oceny dzia³añ podej-
mowanych wewn¹trz spó³ki... 

Zgodnie z „Programem...”,
1 stycznia 2003 r. ze struktur PGNiG
S.A. wydzielono szeœæ spó³ek gazow-
nictwa, stanowi¹cych w 100 proc.
w³asnoœæ spó³ki-matki. Ponadto
PGNiG S.A. prowadzi restrukturyzacjê
wewnêtrzn¹, zmierzaj¹c¹ do poprawy
efektywnoœci operacyjnej spó³ki i jej
wyników finansowych oraz podniesie-
nia wartoœci Grupy Kapita³owej. Znaj-
duje to potwierdzenie w dobrych wy-
nikach spó³ki w 2002 i 2003 r. Co
istotne, proces przekszta³ceñ PGNiG
S.A., w tym restrukturyzacja zatrud-
nienia, przebiega³ dot¹d bez zak³óceñ.
Ponadto wdra¿ana przez PGNiG S.A.
„Strategia rozwoju dzia³alnoœci poszu-
kiwawczo-wydobywczej do roku
2022” prowadzi do uzyskania i utrzy-
mania stabilnego krajowego wydoby-
cia gazu ziemnego na poziomie
ok. 6 mld m szeœc. rocznie. 

Dziêki prowadzonej przez spó³kê
polityce systematycznego rebilanso-
wania taryf od 2002 r. ceny gazu
i us³ug pozostawa³y na stabilnym po-
ziomie, z tendencj¹ malej¹c¹ dla naj-
wiêkszych odbiorców przemys³owych.
Dziœ s¹ zbli¿one do cen w innych kra-
jach UE. 

Podjêto te¿ przygotowania do
wprowadzenia akcji spó³ki do obrotu
publicznego. 

– Skoro dotychczasowy przebieg
procesu restrukturyzacji PGNiG S.A.
nie budzi³ zasadniczych zastrze¿eñ,
dlaczego Rada Ministrów 5 paŸ-
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Zielone œwiat³o
dla PGNiG
rozmowa z Jackiem Soch¹,
ministrem skarbu pañstwa



dziernika br. uzna³a za konieczne
wprowadziæ do „Programu...” istot-
ne zmiany? 

Po pierwsze, jak ju¿ mówi³em, Pol-
ska przyst¹pi³a do Unii Europejskiej
i na krajowy grunt trzeba by³o prze-
nieœæ zasady obowi¹zuj¹ce w UE. Za-
razem we wspólnotowych zasadach
okreœlaj¹cych funkcjonowanie rynku
gazu ziemnego nast¹pi³o wa¿ne prze-
wartoœciowanie. Dyrektywê wczeœniej
reguluj¹c¹ te kwestie zast¹pi³a tzw.
Nowa Dyrektywa Gazowa, znacznie
bardziej restrykcyjna od poprzedniej,
a przy tym zdecydowanie bardziej
prorynkowa. PGNiG S.A. wci¹¿ jesz-
cze by³ jedynym, a przy tym uwik³a-
nym w kontrakty zagraniczne opa-
trzone klauzul¹ take or pay, krajowym
dostawc¹ gazu, wykonuj¹c jednocze-
œnie funkcje operatora sieciowego,
w³aœciciela i dysponenta pojemnoœci
magazynowych, hurtownika i dystry-
butora, wreszcie dostawcy koñcowe-
go. Tymczasem nowa dyrektywa na³o-
¿y³a na kraje cz³onkowskie UE obo-
wi¹zek prawnego wyodrêbnienia od
1 lipca 2004 r. Operatora Systemu
Przesy³owego, a w nieodleg³ej per-
spektywie – od 1 lipca 2007 r. – rów-
nie¿ operatorów systemów dystrybu-
cyjnych. Dotychczasowy uk³ad funkcji
spó³ki znalaz³ siê wiêc w wyraŸnej
sprzecznoœci z postanowieniami no-
wej dyrektywy i postêpuj¹c¹ za ni¹
nowelizacj¹ ustawy „Prawo energe-
tyczne”. 

Inn¹ konsekwencj¹ wejœcia w ¿y-
cie tej dyrektywy sta³ siê obowi¹zek
zniesienia na krajowym rynku gazo-
wym ograniczeñ w stosowaniu zasady
swobodnego dostêpu strony trzeciej
(TPA). W tych warunkach kluczowym
zagadnieniem sta³o siê jednoznaczne
rozdzielenie dzia³alnoœci sieciowej
PGNiG S.A. od sfery aktywnoœci pro-
dukcyjno-handlowej. 

– Tak te¿ siê sta³o – 1 lipca br. po-
wsta³a firma PGNiG-Przesy³ sp.
z o.o., przyjmuj¹ca na siebie rolê
operatora systemu przesy³owego,
spó³ka bêd¹ca w 100 proc. w³asno-
œci¹ PGNiG S.A... 

To dopiero pocz¹tek. Zmiany
w „Programie restrukturyzacji i pry-
watyzacji PGNiG S.A.”, przyjête przez

Radê Ministrów w paŸdzierniku br.
zmierzaj¹ do tego, aby Operator Sys-
temu Przesy³owego sta³ siê podmio-
tem ca³kowicie niezale¿nym. S³u¿yæ
temu bêdzie przekazanie wszystkich
udzia³ów w tej spó³ce skarbowi pañ-
stwa, co docelowo gwarantowaæ ma
zachowanie kontroli pañstwa nad
strategicznymi elementami infrastruk-
tury. skarb pañstwa przejmie j¹ od
PGNiG S.A. prawdopodobnie jeszcze
przed koñcem bie¿¹cego roku. OSP
bêdzie wprawdzie korzysta³ z systemu
przesy³owego PGNiG S.A. na podsta-
wie wieloletniej umowy leasingowej,
ale stopniowo odkupi ten maj¹tek.
Podkreœlam, stopniowo, bowiem ca³y
czas istniej¹ ograniczenia, wynikaj¹ce
z przeprowadzonej w 2001 r. emisji
euroobligacji i umów kredytowych za-
wartych w przesz³oœci przez PGNiG
S.A. Wszelkie przedsiêwziêcia wkra-
czaj¹ce w sferê zmian w maj¹tku spó³-
ki to wyj¹tkowo delikatna materia –
wymagaj¹ wyra¿enia zgody przez jej
wierzycieli. Dlatego sprzeda¿ maj¹tku
przesy³owego na rzecz OSP mo¿e roz-
pocz¹æ siê po negocjacjach z wierzy-
cielami, jednak – jak zapisano w „Pro-

gramie...” – nie póŸniej ni¿ 1 listopa-
da 2006 r.

Maj¹c na wzglêdzie podobne
przes³anki, zmodyfikowany w paŸ-
dzierniku br. „Program...” umo¿liwia
przesuniêcie terminu wydzielenia ze
struktur PGNiG spó³ki poszukiwaw-
czo-wydobywczej. Przemawia za tym
fakt, ¿e PGNiG pozostaje jedynym od-
biorc¹ gazu z kontraktu jamalskiego
i jak d³ugo pozostaje on w mocy, sek-
tor poszukiwawczo-wydobywczy po-
zostaæ powinien w wy³¹cznej gestii
PGNiG jako importera. Zw³aszcza ¿e
nie sprawdzi³y siê wczeœniejsze ocze-
kiwania, i¿ za spraw¹ otwarcia sektora
poszukiwañ dla inwestorów zagra-
nicznych uda siê osi¹gn¹æ wzrost wy-
dobycia krajowego, co poskutkuje po-
jawieniem siê konkurencji w sferze
obrotu gazem. 

Pozostawienie dzia³alnoœci poszu-
kiwawczo-wydobywczej w struktu-
rze PGNiG S.A. pozwoli spó³ce wy-
st¹piæ w roli d³ugoterminowego do-
stawcy gazu ze z³ó¿ krajowych,
znacznie tañszego ni¿ gaz z importu.
Zarazem pozwoli prowadziæ elastycz-
n¹ politykê cenow¹, hamowaæ wzrost
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RESTRUKTURYZACJA PGNIG S.A. ZAK£ADA: 

1. Zarz¹d PGNiG S.A. przeprowadzi negocjacje z wierzycielami w sprawie
zawarcia umowy leasingu operacyjnego sk³adników systemu przesy³owe-
go pomiêdzy PGNiG S.A. a OSP. 

2. Do 31 grudnia 2004 roku PGNiG S.A. dokona zbycia na rzecz skarbu pañ-
stwa w³asnoœci pakietu 100 proc. udzia³ów w OSP. 

3. PGNiG S.A. zawrze z OSP wieloletni¹ umowê leasingu operacyjnego
sk³adników systemu przesy³owego. W trakcie trwania umowy leasingu
OSP bêdzie stopniowo przejmowaæ w³asnoœæ sk³adników systemu przesy-
³owego. 

4. Zapisy umowy leasingu zostan¹ skonstruowane tak, aby wy³¹czyæ mo¿li-
woœæ jej jednostronnego wypowiedzenia przez któr¹kolwiek ze stron bez
wyra¿enia uprzedniej zgody na tê czynnoœæ ze strony ministra w³aœciwe-
go do spraw skarbu pañstwa w uzgodnieniu z ministrem w³aœciwym do
spraw gospodarki. 

5. Sprzeda¿ sk³adników systemu przesy³owego do OSP rozpocznie siê nie
póŸniej ni¿ od 1 listopada 2006 roku, zgodnie z harmonogramem przygo-
towanym przez PGNiG S.A. w uzgodnieniu z OSP i zaakceptowanym
przez ministra w³aœciwego do spraw skarbu pañstwa (...). 



cen gazu dla odbiorców finalnych, co
z kolei ma istotny wydŸwiêk antyin-
flacyjny. 

– „Program...”, jak wskazuje ju¿
sam jego tytu³, dotyczy restruktury-
zacji i prywatyzacji. Jakie za³o¿enia
przyjmuje w tej drugiej kwestii? 

Zad³u¿enie spó³ki przekracza dziœ
4 mld z³ – g³ównie z tytu³u wspomnia-
nych euroobligacji – i musi ona regular-
nie przeznaczaæ znacz¹ce kwoty na
bie¿¹c¹ obs³ugê tego zad³u¿enia.
W ubieg³ym roku by³o to 1,7 mld z³.
Koszty finansowe, w tym obs³uga za-
d³u¿enia, stanowi¹ obecnie, po kosz-
tach zakupu gazu, drug¹ pozycjê
w kosztach firmy. Uniemo¿liwia to dal-
sze zaci¹ganie kredytów przez spó³kê.

Praktycznie jedynym Ÿród³em d³ugoter-
minowego kapita³u pozostaje dla niej
podwy¿szenie kapita³u zak³adowego
i prywatyzacja w drodze oferty pu-
blicznej. Skierowanie na gie³dê mniej-
szoœciowego pakietu akcji da jej nie-
zbêdny oddech, pozwoli sfinansowaæ
inwestycje, a przez to sprostaæ konku-
rencji – zarówno na rodz¹cym siê kra-
jowym rynku gazu, jak i europejskim. 

Nie bez znaczenia jest, ¿e podda-
nie spó³ki rygorom obowi¹zuj¹cym na
rynku publicznym uczyni jej dzia³al-
noœæ bardziej transparentn¹, a to
z pewnoœci¹ doda bodŸców do dalszej
racjonalizacji jej funkcjonowania. 

– Jak¹ konkretnie postaæ przy-
bior¹ plany podwy¿szenia kapita³u
firmy? 

sW tej chwili trudno jeszcze do-
k³adnie okreœliæ ile procent akcji
PGNiG S.A. trafi na gie³dê w ramach
tego przedsiêwziêcia. Wstêpnie przyj-
muje siê, ¿e bêdzie to od 10 do 15
proc. obecnego kapita³u zak³adowe-
go. Emisja i sprzeda¿ owej dodatko-
wej puli akcji powinna przynieœæ mini-
mum 1,5 mld z³. 

Niezwykle istotny jest zapis „Pro-
gramu...” g³osz¹cy, i¿ „po udostêp-
nieniu akcji PGNiG S.A. przez skarb
pañstwa oraz po podwy¿szeniu kapi-
ta³u spó³ki, jak równie¿ wydaniu akcji
uprawnionym pracownikom, skarb
pañstwa zachowa co najmniej 51
proc. udzia³u w kapitale zak³adowym
PGNiG S.A.”. Innymi s³owy, skarb
pañstwa nie utraci kontroli nad t¹
strategiczn¹ firm¹. 

W koñcowej fazie s¹ prace nad
strategi¹ spó³ki. Zarz¹d PGNiG S.A.
wybra³ doradcê do spraw maksymali-
zacji wartoœci spó³ki, który wspólnie
z ekspertami PGNiG S.A. przygotuje
analizy przedprywatyzacyjne oraz
zgromadzi informacje niezbêdne do
sporz¹dzenia prospektu emisyjnego.
Zadaniem doradcy bêdzie te¿ okreœle-
nie struktury transakcji oraz przepro-
wadzenie samego procesu podwy¿-
szenia kapita³u. Zdaniem kierownic-
twa spó³ki, debiutu gie³dowego spo-
dziewaæ siê mo¿na przed koñcem
pierwszej po³owy przysz³ego roku. 

– Wiemy ju¿, co na restrukturyza-
cji i prywatyzacji zyska PGNiG S.A.
A co przyniesie nam wszystkim? 

Wydzielenie Operatora Systemu
Przesy³owego oraz operatorów syste-
mów dystrybucyjnych wyznacza ko-
lejne etapy budowania rynku gazu, na
którym mog¹ konkurowaæ liczne pod-
mioty – nie tylko krajowe, ale i zagra-
niczne. Konkurowanie zaœ oznacza dla
klientów, czyli dla nas wszystkich,
atrakcyjne ceny. Zrestrukturyzowany
i sprywatyzowany PGNiG bêdzie móg³
skuteczniej rywalizowaæ na rynku,
a dostêp do krajowego, tañszego ga-
zu umo¿liwi oferowanie go po ni¿-
szych cenach. 

– Dziêkujê za rozmowê. ��

Rozmawia³ Adam Cymer

NASZ WYWIAD
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W PROCESIE PRYWATYZACJI PGNIG S.A. ZAK£ADA SIÊ: 

1. Przeprowadzenie prywatyzacji PGNiG S.A. poprzez: 
a) emisjê dodatkowych akcji spó³ki PGNiG S.A. w celu jej dokapitalizowa-

nia oraz 
b) w terminie do 6 miesiêcy od dnia rozpoczêcia notowañ akcji wyemito-

wanych w ramach podwy¿szenia kapita³u zak³adowego, zaoferowanie
mniejszoœciowego pakietu akcji PGNiG S.A. nale¿¹cych do skarbu pañ-
stwa. 

c) decyzja dotycz¹ca sprzeda¿y pakietów akcji nale¿¹cych do skarbu pañ-
stwa zostanie podjêta przez ministra skarbu pañstwa, na podstawie
wyników analizy rynku i wartoœci posiadanych akcji. 

Po udostêpnieniu akcji PGNIG S.A. przez skarb pañstwa oraz podwy¿szeniu ka-
pita³u spó³ki, jak równie¿ wydaniu akcji uprawnionym pracownikom, skarb pañ-
stwa zachowa co najmniej 51 proc. udzia³u w kapitale zak³adowym PGNiG S.A. 

2. W terminie do koñca I pó³rocza 2005 roku minister skarbu pañstwa oraz
zarz¹d PGNiG S.A. przygotuj¹ emisjê akcji poprzez podwy¿szenie kapita-
³u zak³adowego Spó³ki PGNiG S.A., w ramach przeprowadzenia publicz-
nej oferty tych akcji i ich wprowadzenia do obrotu na Warszawskiej Gie³-
dzie Papierów Wartoœciowych i/albo na zagranicznych gie³dach papierów
wartoœciowych. W tym celu zarz¹d PGNiG S.A. niezw³ocznie wy³oni w³a-
snych doradców ds. prywatyzacji. Podjêcie decyzji o wprowadzeniu akcji
PGNiG S.A. do obrotu gie³dowego bêdzie mo¿liwe po zawarciu wielolet-
niej umowy leasingu pomiêdzy PGNiG S.A. a OSP. 

3. Jeœli wymaga³ bêdzie tego strategiczny interes pañstwa, dopuszcza siê
udostêpnienie mniejszoœciowego pakietu akcji inwestorowi bran¿owemu
i/lub finansowemu, przy za³o¿eniu, ¿e skarb pañstwa zachowa co naj-
mniej 51 proc. udzia³u w kapitale zak³adowym spó³ki. Wniosek w tej spra-
wie przedstawi Radzie Ministrów minister skarbu pañstwa w porozumie-
niu z ministrem w³aœciwym do spraw gospodarki, zaœ wybór inwestora na-
st¹pi w trybie publicznego zaproszenia do rokowañ. (...) 



P owrotne zat³aczanie gazów kwa-
œnych, bêd¹cych produktem odpa-
dowym procesu aminowego od-

siarczania gazów ziemnych, s³u¿y nie tyl-
ko ochronie œrodowiska.

Pierwsza polska przemys³owa insta-
lacja powrotnego zat³aczania gazów
kwaœnych do stref z³o¿owych urucho-
miona zosta³a z pocz¹tkiem lat 90.
Efektem uruchomienia takiej technolo-
gii jest mo¿liwoœæ selektywnego wydo-
bycia wêglowodorów oraz powrotne
skierowanie do z³o¿a niepo¿¹danych
sk³adników w postaci H2S i CO2, które
s¹ szkodliwe dla biosfery. Ochrona œro-
dowiska naturalnego jest tutaj celem
nadrzêdnym, ale równoczeœnie zat³a-
czane z powrotem do z³o¿a gazy kwa-
œne wypieraj¹ z wód podœcielaj¹cych
rozpuszczone wêglowodory lekkie.
Technologia ta jest szczególnie atrak-
cyjna dla mniejszych z³ó¿, dla których
metody konwersji siarkowodoru do
siarki elementarnej (np. proces Clausa)
nie spe³niaj¹ kryteriów ekonomicznych.
Podobne technologie s¹ obecnie stoso-
wane równie¿ w innych krajach, w któ-

rych gazy kwaœne z procesów odsiar-
czania zat³aczane s¹ zarówno do z³ó¿
ropy naftowej, jak i wyodrêbnionych
stref zawodnionych, nie maj¹cych kon-
taktu ze z³o¿em gazu1. Technologia
wdro¿ona w Polsce wykaza³a, ¿e mo¿-
liwe jest równie¿ zat³aczanie gazów

kwaœnych bezpoœrednio do
strefy wody podœcielaj¹cej z³o-
¿e gazu, co stanowi novum
w skali œwiatowej (rys.1).

Niniejszy artyku³ przedsta-
wia przebieg i wyniki badañ na
zestawie aparatów PVT do ba-
dania w³aœciwoœci fazowych
mediów z³o¿owych, w których
to badaniach symulowano
proces zat³aczania kolejnych
iloœci gazów kwaœnych do wo-
dy z³o¿owej nasyconej z³o¿o-
wym gazem wêglowodoro-
wym. Symulacje prowadzono
w warunkach z³o¿owych od-
powiadaj¹cych warunkom pa-
nuj¹cym w z³o¿u Borzêcin
(Pz³=97barów, tz³=58°C),
gdzie wdro¿ono technologiê
powrotnego zat³aczania ga-
zów kwaœnych.

PRZEBIEG BADAÑ

Do badañ procesów wypierania u¿y-
to solankê z³o¿ow¹ odpowiadaj¹c¹ sk³a-
dem wodzie z³o¿owej z kopalni Borzêcin,
gaz metanowy charakteryzuj¹cy siê wy-
sok¹ zawartoœci¹ metanu (blisko 92 proc.
objêtoœci), a dla uwydatnienia zjawiska
wypierania i zarazem uproszczenia anali-
zy wyników jako powrotnie zat³aczany
gaz kwaœny zastosowano techniczny
CO2 z butli.

W celu zbadania rozpuszczalnoœci ga-
zu metanowego oraz CO2 w solance z³o-
¿owej, na zestawie aparatów PVT prze-
prowadzono badania odbioru ró¿nicowe-
go odpowiednio przygotowanych próbek
z³o¿owych. Uzyskane wyniki pozwoli³y
stosunkowo dok³adnie oceniæ sk³onnoœæ
do rozpuszczania siê rodzimego gazu me-
tanowego oraz zat³aczanego gazu kwa-
œnego w solance z³o¿owej – rys. 2.

Przeprowadzone badania rozpusz-
czalnoœci obu gazów dowodz¹ du¿ych
dysproporcji pomiêdzy zdolnoœci¹ roz-
puszczania siê CO2 i gazu metanowego
w solance z³o¿owej. Rozpuszczalnoœæ
dwutlenku wêgla (linia czarna) jest
o wiele wiêksza od rozpuszczalnoœci gazu

Atrakcyjna technologia
NAUKA

Marcin Warcho³

Rys. 2 Rozpuszczalnoœæ gazu metanowego i CO2 w solance z³o¿owej

Rys. 1 Schemat procesu powrotnego zat³aczania
gazów kwaœnych w kopalni Borzêcin
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metanowego (linia niebieska). Dla ciœnie-
nia z³o¿owego wynosz¹cego 97 barów,
rozpuszczalnoœæ gazu ziemnego wynosi
RsmaxCH4

= 0,572 m3/m3, dwutlenku
wêgla, zaœ RsmaxCO2

= 8,299 m3/m3.
Z uwagi na tak wyraŸn¹ ró¿nicê w roz-
puszczalnoœciach obu gazów w solance
w warunkach z³o¿owych (blisko 15 razy
na korzyœæ CO2) oczekiwany jest proces
wypierania z solanki rozpuszczonego
w niej rodzimego gazu metanowego po-
przez gaz kwaœny – CO2, powrotnie za-
t³aczany bezpoœrednio w strefê podœcie-
laj¹cej z³o¿e solanki.

Na wyjaœnienie zas³uguje fakt przyjê-
cia w tej pracy oznaczenia RsmaxCO2

,
które okreœla maksymaln¹ rozpuszczal-
noœæ dwutlenku wêgla w solance w wa-
runkach z³o¿owych, tzn. Pz³=97 barów,
tz³=58°C. Wartoœæ ta wyznaczona
z badañ rozpuszczalnoœci wynosi

RsmaxCO2
=8,299 m3/m3. Jest to war-

toœæ „bazowa”, a jej mniejsze propor-
cje 6,25 proc., 12,5 proc., 25 proc.
oraz 50 proc. zat³aczano do solanki i ba-
dano symuluj¹c procesy wypierania.

Przystêpuj¹c do w³aœciwych badañ
procesów wypierania, komorê wizualn¹
PVT wype³niano solank¹ z³o¿ow¹ oraz
nasycano gazem metanowym, uzysku-
j¹c z³o¿owe warunki nasycenia solanki
RsmaxCH4=0,572 m3/m3. Do tak przy-
gotowanego uk³adu zat³aczano kolejne
iloœci CO2, stanowi¹ce 6,25 proc.
RsmaxCO2

, 12,5 proc. RsmaxCO2
, 25 proc.

RsmaxCO2
, 50 proc. RsmaxCO2

. Utrzy-
muj¹c temperaturê z³o¿ow¹ tz³=58°C,
prowadzono badania odbioru ró¿nico-
wego. Poprzez zwiêkszanie objêtoœci
próbkê stopniowo rozprê¿ano do kolej-
nych ciœnieñ poni¿ej ciœnienia nasycenia.
W miarê spadku ciœnienia z solanki wy-

dziela³ siê gaz, który w postaci czapy po-
zostawa³ z ni¹ w równowadze fazowej.
Nastêpnie wydzielony gaz wyt³aczano
z komory przy sta³ym ciœnieniu (rys.3).

Wed³ug opisywanej metodyki, prze-
prowadzono badania odbioru ró¿nico-
wego na kolejnych krokach ciœnienio-
wych 97 barów, 75 barów, 50 barów,
25 barów, a nastêpnie rozgazowywano
pozosta³¹ próbkê do warunków labora-
toryjnych. Iloœæ wydzielanego z solanki
w poszczególnych krokach gazu dok³ad-
nie mierzono oraz poddawano analizie
chromatograficznej na zawartoœæ CO2.
Wyniki otrzymane z kolejnych badañ
ró¿nicowych mieszaniny z³o¿owej po za-
t³oczeniu kolejnych porcji CO2 przedsta-
wiono w tab. 1.

Przeprowadzone analizy chromato-
graficzne gazu wypartego w ka¿dym
kroku ciœnieniowym, a¿ do ca³kowitego
rozgazowaniu solanki potwierdzi³y, ¿e
zawartoœæ CO2 w desorbowanym
gazie stopniowo wzrasta w miarê
obni¿ania ciœnienia, lecz dopiero
wkraczaj¹c w obszar poni¿ej ciœnie-
nia nasycenia samego CO2 w solan-
ce w danej proporcji, zawartoœæ ta
roœnie diametralnie (rys. 4 – s³upki ja-
snozielone). Na rys. 4 zobrazowano
zbiorcze zestawienie wyników analiz
chromatograficznych wypieranego ga-
zu podczas kolejnych badañ modelo-
wania procesów wypierania gazu me-
tanowego powrotnie zat³aczanym ga-
zem kwaœnym.

Tabela 2 ilustruje skutecznoœæ wypie-
rania rodzimego gazu w ca³ym zakresie
przeprowadzonych badañ. Na przyk³ad
po zat³oczeniu CO2 w iloœci 12,5 proc.
RsmaxCO2

i symulowanego spadku ci-
œnienia z³o¿owego w miarê postêpuj¹cej
eksploatacji do 25 barów wyparto ok.
94 proc. obecnego pierwotnie w wo-
dzie z³o¿owej gazu metanowego. 

CO USTALONO?

Zjawisko wypierania gazu metano-
wego poprzez gaz kwaœny w procesie
powrotnego zat³aczania zachodzi ze
wzglêdu na znaczne ró¿nice w roz-
puszczalnoœci rodzimego gazu wêglo-
wodorowego i gazów kwaœnych
w wodzie z³o¿owej (15-krotna ró¿ni-
ca). W³aœciwoœæ ta jest bardzo intere-
suj¹ca z praktycznego punktu widze-
nia. Pozwala ona na uzupe³nianie za-

NAUKA
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Rys. 3 Zawartoœæ CO2 w wypieranym gazie metanowym podczas
symulacji procesów wypierania

Tab. 1. BADANIE PROCESU WYPIERANIA GAZU METANOWEGO PO
ZAT£OCZENIU KOLEJNYCH ILOŒCI CO2

Iloœæ gazu kwaœnego
zat³oczonego do wody

podœcielaj¹cej z³o¿e

%RsmaxCO2

6,25

12,5

25

50

Zawartoœæ CO2 w gazie
wypartym na pierwszym

kroku ciœnieniowym
w warunkach z³o¿owych

Pz³=97barów
[% obj.]

5,5

6,8

13,4

31,6

Wyparty na pierwszym kroku
gaz metanowy w stosunku

do jego ca³kowitych
zasobów pierwotnie

rozpuszczonych w solance
[% obj.]

9

17

48

64



sobów gazu w czapie o wypierany
przez gazy kwaœne metanowy gaz
rozpuszczony dotychczas w wodzie
podœcielaj¹cej. 

Jak wynik³o z badañ modelowych,
wraz z postêpuj¹c¹ iloœci¹ zat³aczanego
do z³o¿a CO2 zwiêksza siê systematycz-
nie iloœæ wypartego z solanki gazu meta-
nowego, a tak¿e stopniowo roœnie za-
wartoœæ „przebijaj¹cego” gazu kwaœne-
go w sk³adzie wypieranego gazu wêglo-
wodorowego.

Zawartoœæ metanu w desorbowa-
nym z wody z³o¿owej gazie podczas
obni¿ania ciœnienia jest najwiêksza
w pierwszej fazie procesu. W miarê
spadku ciœnienia z³o¿owego zawartoœæ
wêglowodorów maleje na korzyœæ
CO2, co potwierdzi³y analizy wydzielo-
nego gazu w kolejnych krokach ciœnie-
niowych odbioru ró¿nicowego.

Badania modelowe wykaza³y, ¿e wy-
pieranie nie jest „idealne”, tzn. pewna
czêœæ zat³aczanych gazów kwaœnych po-
rywana jest wraz z desorbowanym ga-
zem rodzimym i zanieczyszcza w pew-
nym stopniu eksploatowany z czapy gaz.
Dlatego w ka¿dym z zastosowañ ko-
nieczna jest analiza iloœci wzbogacaj¹ce-
go z³o¿e gazu wypartego z solanki oraz
iloœci gazu ,,przebijaj¹cego’’ do czapy ga-
zu kwaœnego.

Zawartoœæ CO2 w wypieranym gazie
rodzimym mo¿e byæ zawy¿ona. Wynika
to z oczywistych ograniczeñ technicz-
nych, niedoskona³oœci modelu laborato-
ryjnego i metodyki badawczej. W wa-
runkach z³o¿owych gazy kwaœne zat³a-
czane s¹ bezpoœrednio do wody podœcie-
laj¹cej z³o¿e poprzez odwierty zat³aczaj¹-
ce, ogromne objêtoœci akifera oraz struk-
tura porowa ska³y zbiornikowej pozwala-
j¹ na powolne, ca³kowite rozpuszczanie

siê zat³aczanego gazu. Prawie 15-krotnie
wiêksza zdolnoœæ w rozpuszczaniu siê
CO2 w niedosyconej nim solance mo¿e
ca³kowicie zminimalizowaæ przedostawa-
nie siê gazów kwaœnych do czapy,
a przez to zauwa¿alnie poprawiæ efek-
tywnoœæ wypierania. 

Wydaje siê, ¿e jest jeszcze dodatko-
wy aspekt, mog¹cy mieæ korzystny
wp³yw na poprawê skutecznoœci wypie-
rania w warunkach z³o¿a. Podczas pro-
wadzonych badañ modelowych zat³acza-
ny dwutlenek wêgla by³ jednorodnie roz-
puszczony w ca³ej objêtoœci solanki.
W wypadku z³o¿a gaz kwaœny zat³aczany
w dolne czêœci wody podœcielaj¹cej nie
rozpuszcza siê jednorodnie w ca³ej objê-
toœci solanki, lecz przez pewien czas wo-
kó³ odwiertów zat³aczaj¹cych wystêpuj¹
lokalne strefy wiêkszego nasycenia ga-
zem kwaœnym. Postêpuj¹cy proces po-
wrotnego zat³aczania powoduje ich

zwiêkszanie siê (nastêpuje wypieranie
gazu rodzimego) i przesuwanie tak¿e
w górê warstwy wodonoœnej. Gdy strefa
nasycenia gazem kwaœnym osi¹gnie
strop warstwy solanki podœcielaj¹cej,
a przez to kontakt z gazem w czapie,
wtedy dopiero zachodz¹ warunki odpo-
wiadaj¹ce warunkom modelowym. Po-
wy¿szy fakt powinien mieæ zauwa¿alny
wp³yw na poprawê efektywnoœci proce-
su wypierania w zastosowaniach prak-
tycznych, zw³aszcza w jego pocz¹tkowej
fazie. �

Autor jest pracownikiem Instytutu Nafty
i Gazu O/Krosno, Zak³ad Badania Z³ó¿ Ropy
i Gazu.
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Rys. 4 Skutecznoœæ wypierania gazu metanowego gazem kwaœnym
w funkcji ciœnienia i iloœci zat³oczonego CO2
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Tab. 2. SKUTECZNOŒÆ WYPIERANIA GAZU METANOWEGO, t=58°C

Ciœnienie Gaz metanowy wyparty z solanki  [%]

P [bar] 6,25% RsmaxCO2
12,5% RsmaxCO2

25% RsmaxCO2
50% RsmaxCO2

97 Pz³ 9 17 48 64

75 nie badano 34 67 89

50 nie badano 64 nie badano nie badano

25 nie badano 94 nie badano nie badano

1 nie badano 100 nie badano nie badano



Obecnie prace poszukiwawcze w Polsce prowadzi
9 firm, w tym dwie polskie: PGNiG S.A. (na l¹dzie)
i Petrobaltic S.A. (na morzu) oraz siedem zagranicz-

nych. Wydobycie wêglowodorów realizuj¹ trzy polskie firmy
PGNiG S.A., Petrobaltic i ZOK Jastrzêbie (w zachodnich Kar-
patach). 

Na l¹dzie koncesje na prace poszukiwawcze do niedaw-
na posiada³y firmy: 
PGNiG S.A. 85 koncesji o powierzchni oko³o 51,4 tys. km2

Eurogas 10 koncesji o powierzchni oko³o 4,3 tys. km2

Medusa 4 koncesje o powierzchni oko³o 2,15 tys. km2

Apache 5 koncesji o powierzchni oko³o 1,9 tys. km2

FX Energy 14 koncesji o powierzchni oko³o 14,9 tys. km2

RWE 13 koncesji o powierzchni oko³o 11,9 tys. km2

Energia Zachód 2 koncesje o powierzchni oko³o 1,5 tys. km2

CalEnergy Poland 5 koncesji o powierzchni oko³o 3,2 tys. km2

W trakcie rezygnacji z koncesji s¹ firmy: Apache, Euro-
gas, czêœciowo FX Energy i RWE. 

W ostatnich latach prace poszukiwawcze koncentruj¹ siê
w rejonach Rzeszowa, Lubaczowa-Tarnogrodu, Koœciana-
-Nowego Tomyœla, Miêdzychodu. Oprócz rejonów, w któ-
rych prace poszukiwawcze prowadzono w ostatnich latach,
przyst¹piono do poszukiwañ w nowych rejonach: Jas³o-
-Krosno w Karpatach, Kazimierz-Pionki w obszarze lubel-
skim, Warka-Ursynów na pograniczu Lubelszczyzny i Ma-
zowsza, Skar¿ysko-Przysucha w obrze¿u Gór Œwiêtokrzy-
skich, Górowo I³aweckie na obszarze Syneklizy Ba³tyckiej,
Koœcierzyna-Gdañsk na obszarze Syneklizy Ba³tyckiej. 

ZASOBY UDOKUMENTOWANE 

Górnictwo naftowe po drugiej wojnie œwiatowej prowa-
dzi³o intensywne poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego
i ropy naftowej najpierw na obszarze Karpat a nastêpnie roz-
szerzaj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ na Przedgórze i Ni¿ Polski.
W trakcie tej dzia³alnoœci do szczególnie znacz¹cych faktów
zalicza siê: 
� W drugiej po³owie lat 50. i na pocz¹tku lat 60. inten-

sywne poszukiwania na obszarze Przedgórza Karpat
przynios³y odkrycie nowych z³ó¿ – w tym najwiêkszego
pola gazowego Przemyœl o zasobach wydobywalnych
oko³o 80 mld m3 gazu ziemnego wysokometanowego. 

� Wynikiem poszukiwañ na obszarze Zachodniej Polski by-
³o odkrycie w 1961 roku pierwszego z³o¿a ropy Rybaki.
Potwierdzi³o to celowoœæ poszukiwañ na tym terenie oraz
doprowadzi³o do odkrycia dalszych z³ó¿ ropy naftowej
i gazu ziemnego. 

� Zastosowanie nowych badañ sejsmicznych opartych na
nowoczesnej technice analogowej w poszukiwaniach
umo¿liwi³o odkrycie w pierwszej po³owie lat 70. nowych
z³ó¿ ropy naftowej (Kamieñ Pomorski) i gazu ziemnego
(Za³êcze, Wierzchowice). 

� W drugiej po³owie lat 70. i pierwszej po³owie lat 80.
w wyniku wdra¿ania nowych technologii prac na bazie
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Górnictwo naftowe i gazownicze
wyniki i perspektywy rozwoju

Marek Hoffman, Maciej Nowakowski
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W Polsce poszukiwania i wydobycie
wêglowodorów prowadzone s¹ na podstawie
koncesji wydawanych przez Ministerstwo
Œrodowiska. 

Mapa koncesji poszukiwawczych

Nr Rejon Liczba Powierzchnia,
geologiczny koncesji km2

1 Karpaty 12 5588
2 Przedgórze Karpat 22 9591
3 Niecka Miechowska 1 455
4 Niecka Mogileñsko-£ódzka 1 973
5 Monoklina Przedsudecka 29 20474
6 Niecka Szczeciñska 3 2585
7 Wa³ Pomorski 7 4263
8 Niecka Lubelska 5 3197
9 Synekliza Ba³tycka 5 4284

£¹czna powierzchnia 85 koncesji poszukiwawczych
PGNiG S.A. – 51 410 km2

Aktualna liczba koncesji i ich powierzchnia



techniki cyfrowej odkryto kolejne z³o¿a gazu ziemnego na
Podkarpaciu (Jurowce – Srogów ko³o Sanoka; Husów, Kie-
lanówka, Zalesie, Rzeszów ko³o Rzeszowa; Pruchnik;
Przeworsk; Tarnów (miocen); D¹brówka ko³o Bochni),
w Wielkopolsce (¯uchlów, Radlin, Ujazd, Grodzisk, Pa-
proæ), na LubelszczyŸnie (Œwidnik, Ciecierzyn) i na Pomo-
rzu (B³otno, Wysoka Kamieñska, Daszewo). 

� Gruntowna modernizacja w pierwszej po³owie lat 90. wy-
posa¿enia technicznego do poszukiwañ z³ó¿ wêglowodo-
rów oraz wdro¿enie nowoczesnych technologii poszuki-
wañ umo¿liwi³y odkrycie nowych perspektywicznych ob-
szarów w Wielkopolsce (w rejonie Koœciana – z³o¿a gazu
w wapieniu cechsztyñskim, w rejonie Gorzowa Wielko-
polskiego, Miêdzychodu – z³o¿a ropy i gazu w dolomicie
g³ównym cechsztynu) oraz na wschodnim Przedgórzu
Karpat (w rejonie Rzeszowa – Le¿ajska, Lubaczowa, Tar-
nogrodu – z³o¿a gazu ziemnego w utworach miocenu).
Wszystko to otworzy³o nowe mo¿liwoœci rozwoju dla gór-
nictwa naftowego. 
W wyniku prowadzonej dzia³alnoœci poszukiwawczej,

a w œlad za ni¹ wydobywczej odkryto, udokumentowano
i wyeksploatowano znacz¹ce iloœci gazu ziemnego i ropy
naftowej. 

W PGNiG S.A. wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
prowadz¹ oddzia³y wydobywcze w Sanoku i Zielonej Górze. 

PROGNOZY WYDOBYCIA GAZU 

Bior¹c pod uwagê obecne uwarunkowania rynkowe i sto-
suj¹c siê do wymaganych kryteriów ekonomicznej op³acal-
noœci eksploatowania z³ó¿, zasoby przemys³owe ocenia siê
na ok. 102 mld m3 w przeliczeniu na gaz wysokometano-
wy (wliczaj¹c nie udokumentowane jeszcze zasoby z no-
wych odkryæ). 

Obecnie wydobycie roczne gazu ze z³ó¿ krajowych jest
na poziomie ok. 4,1 mld m3 w przeliczeniu na gaz GZ-50.
Ostatnio udokumentowane du¿e z³o¿a gazu zaazotowane-
go, jak Koœcian – ok. 10 mld m3 i Broñsko – 14,5 mld m3 i in-
ne oraz z³o¿a gazu wysokometanowego w rejonie Rzeszowa,
Tarnogrodu i Lubaczowa (³¹cznie ok. 10 mld m3) stworzy³y
odpowiedni¹ bazê do zwiêkszenia wydobycia gazu do pozio-
mu 5.5-6,0 mld m3 rocznie. 

W ostatnich piêciu latach wydobycie gazu ziemnego
(w przeliczeniu na gaz wysokometanowy) ze z³ó¿ krajowych
stale wzrasta³o od poziomu ok. 3,2 mld m3 w 1998 roku do
oko³o 4,1 mld m3 w 2003 roku. 

W dalszej perspektywie dla utrzymania planowanego po-
ziomu wydobycia konieczne bêdzie odkrywanie nowych z³ó¿
gazu i udokumentowanie przyrostu nowych zasobów. 

Z wieloletniej praktyki poszukiwawczej i statystyki odkryæ
w odniesieniu do szacowanych zasobów prognostycznych
w Polsce (ok. 780 mld m3) wynika, ¿e mo¿na w kolejnych la-
tach odkrywaæ po ok. 6–7 mld m3. To w perspektywie do
2022 roku zapewni ³¹czny przyrost nowych zasobów gazu
o ok. 15 proc. w stosunku do zasobów prognostycznych,
czyli ok. 115 – 120 mld m3 w przeliczeniu na gaz GZ-50. 

St¹d w prognozie wydobycia gazu ziemnego po 2006 ro-
ku przyjmuje siê stabilizacjê mo¿liwoœci produkcji na pozio-

mie zbli¿onym do 5,5-6 mld m3 gazu GZ-50. Stan taki bêdzie
siê utrzymywa³ do 2012 roku, po czym nastêpowaæ mo¿e
stopniowy, nieznaczny spadek produkcji do ok. 5,35 mld m3

w roku 2022. Jest jednak wysoce prawdopodobne, na co
wskazuj¹ zasoby nowych z³ó¿ i perspektywy dalszych od-
kryæ, ¿e mo¿na bêdzie unikn¹æ tego spadku. 

POSZUKIWANIA I NOWE ODKRYCIA

Przedgórze Karpat. W osadach piaszczysto-ilastych mio-
cenu przedgórza Karpat i pod ich bezpoœrednim nasuniêciem,
tu¿ przy granicy z Ukrain¹, ju¿ w 1958 roku odkryto najwiêk-
sze w Polsce z³o¿e gazu wysokometanowego Przemyœl o za-
sobach ok. 80 mld m3. Mimo znacznego stopnia rozpozna-
nia basenu mioceñskiego przedgórza Karpat i jego pod³o¿a,
górnictwo naftowe odnosi niema³e sukcesy w postaci nowo
odkrytych z³ó¿ gazu. Te sukcesy osi¹gniêto dziêki temu, ¿e
geolodzy i geofizycy posiedli umiejêtnoœæ identyfikacji
i transformacji g³êbokoœciowej tak zwanych anomalnych za-
pisów falowych oraz interpretacji atrybutów fali sejsmicznej.
Jednoczeœnie poprzez pog³êbion¹ analizê geologiczno-sedy-
mentologiczn¹ rozpoczêto wydzielanie odrêbnych kulminacji
dla ka¿dej sekwencji osadów piaszczystych miocenu lub wy-
dzielonych w profilu miocenu piêter strukturalnych. 

Prace koncentruj¹ siê w rejonie: Tarnów – Rzeszów –
Przemyœl – Lubaczów – Tarnogród. W rejonach tych pracami
sejsmicznymi udokumentowano kilkanaœcie nowych obiek-
tów do poszukiwañ g³ównie z³ó¿ gazu w miocenie i w mniej-
szym stopniu w utworach kredy, jury, karbonu i dewonu. 

Czêœæ tych prac zlokalizowana jest w bezpoœrednim s¹-
siedztwie ju¿ udokumentowanych, a nawet eksploatowa-
nych z³ó¿ gazu, np. Dzików, Wola Obszañska, Wola Ró¿a-
niecka, Ksiê¿pol, ¯o³ynia, Rudka, Terliczka, Jasionka, Stobier-
na, Palikówka i inne. S¹ to z³o¿a wielohoryzontowe (np. Ja-
sionka posiada 17 horyzontów gazowych) zwykle o zaso-
bach od kilkudziesiêciu do kilkuset milionów m3, rzadziej kil-
ku miliardów m3 gazu wysokometanowego (ponad 95 proc.
metanu). 
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Rejony koncentracji prac i znacz¹cych odkryæ
w ostatnich latach

Rejon
Miêdzychodu

Rejon
Nowego Tomyœla

Rejon Rzeszowa

Rejon
Lubaczów-Tarnogród



Z³o¿a te zlokalizowane s¹ w bliskiej odleg³oœci od istniej¹-
cych i planowanych do realizacji gazoci¹gów przesy³owych.
Ta infrastruktura sprawia, ¿e nawet koniecznoœæ zastosowa-
nia selektywnej eksploatacji nowych z³ó¿, tylko w nieznacz-
nym stopniu obni¿a ich korzystn¹ ocenê ekonomiczn¹. 

Oprócz miocenu prace poszukiwawcze bêd¹ prowadzone
równie¿ w osadach paleozoiku (dewon, karbon) i mezozoiku
(kreda, jura). O celowoœci poszukiwañ w utworach pod³o¿a
miocenu œwiadczy dokonane w 2003 r. odkrycie z³o¿a gazu
ziemnego w utworach dewonu otworem Trzebownisko 3. 

Karpaty. Obszar Karpat pomimo 150-letniej eksploracji
w dalszym ci¹gu jest perspektywiczny dla poszukiwañ, szcze-
gólnie z³ó¿ ropy naftowej. Pomimo wielu lat poszukiwañ,
utwory fliszowe Karpat s¹ s³abo rozpoznane na g³êboko-
œciach poni¿ej 1200 m. PGNiG S.A. obecnie prowadzi prace
w ograniczonym zakresie w rejonie Krosna oraz w brze¿nej
strefie nasuniêcia Karpackiego. 

Oprócz utworów fliszowych perspektywiczne do poszu-
kiwañ s¹ utwory paleozoiku (karbon, dewon) i mezo-
zoiku (kreda, jura), zalegaj¹ce pod nasuniêciami fli-
szowymi, w których utworach w przesz³oœci odkryto
niewielkie z³o¿a ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Ni¿ Polski. Z rozk³adu posiadanych koncesji wi-
daæ wyraŸnie, ¿e zainteresowanie PGNiG S.A. skupio-
ne jest w dwóch prowincjach naftowych o dojrza³ym
stopniu rozpoznania, to znaczy w zachodniej czêœci
basenu permskiego Polski i na Przedgórzu Karpat. 

Zachodnia czêœæ basenu permskiego Polski.
W obszarze tym formacjami ropno-gazowymi s¹
g³ównie osady czerwonego sp¹gowca, wapienia
cechsztyñskiego i dolomitu g³ównego oraz w znacz-
nie mniejszym stopniu karbonu. 

Czerwony sp¹gowiec to formacja, w której od-
kryto wczeœniej kilkadziesi¹t z³ó¿ gazu ziemnego,
z których najwiêksze mia³y zasoby wydobywalne,
przekraczaj¹ce 10-20 mld m3 np. Bogdaj – Ucie-
chów, Radlin, Wierzchowice, Za³êcze i ¯uchlów. Gaz
w tych z³o¿ach charakteryzuje siê zmienn¹ zawarto-

œci¹ g³ównych sk³adników: metanu i azotu oraz przemys³o-
wymi koncentracjami helu (0,2-0,4 proc.). Zawartoœæ meta-
nu generalnie wzrasta od ok. 30-50 proc. w czêœci zachod-
niej do 60-80 proc. w rejonie Poznania – Jarocina. Przeciw-
nie, koncentracja azotu wykazuje tendencjê wzrostow¹
w kierunku zachodniej granicy Polski. 

Obecnie prace poszukiwawcze nastawione na odkry-
cie z³ó¿ gazu w czerwonym sp¹gowcu prowadzi siê w re-
jonie Nowego Tomyœla, Poznania, Œrody i Jarocina, tj. po-
³udniowo-zachodniej czêœci basenu permskiego (o kon-
centracji metanu w z³o¿ach ok. 80 proc.) oraz w strefie
Reska – Œwidwina na Pomorzu Zachodnim (tj. pó³nocnej
czêœci basenu). 

Wapieñ cechsztyñski w pocz¹tkowym etapie rozpozna-
wania p³ytszej czêœci basenu permskiego (na SW od wynie-
sienia wolsztyñskiego) zamanifestowa³ siê zwykle wspólnie
z czerwonym sp¹gowcem, miêdzy innymi w z³o¿ach gazu:
Borzêcin, Brzostowo, Czeszów, Radzi¹dz i Wierzchowice
o œredniej zawartoœci metanu ok. 60-70 proc. 

Na wyniesieniu wolsztyñskim i jego NE sk³onach jest on
rozwiniêty strefowo w facji wapieni rafowych. Dziêki zasto-
sowaniu nowoczesnych prac sejsmicznych 3D oraz oryginal-
nej interpretacji geologicznej odkryto w ostatnich kilku la-
tach wiele obiektów rafowych, w których udokumentowano
ju¿ z³o¿a gazu Koœcian i Broñsko. Ich ³¹czne zasoby wydoby-
walne wynosz¹ blisko 25 mld m3. Z³o¿a te s¹ zagospodaro-
wane do eksploatacji. 

Gaz w tym rejonie charakteryzuje siê zawartoœci¹ meta-
nu ok. 70-80 proc. i brakiem domieszek szkodliwych. 

Dolomit g³ówny jest nadal jedn¹ z podstawowych for-
macji z³o¿owych na Ni¿u Polskim. W strefach rozwoju barie-
ry rafowej lub platformy wêglanowej po wykonaniu zdjêæ
sejsmicznych 3D i odkryciu du¿ego z³o¿a ropno-gazowego
BMB (o zasobach wydobywalnych ok. 10-12 mln ton ropy
naftowej i blisko 10 mld m3 gazu) stwierdzono wiele dal-
szych obiektów o zmiennych w³asnoœciach zbiornikowych
i sk³adzie wêglowodorów (np. Dzieduszyce, Rac³aw, Baczyna,
Stanowice, Santok i inne). 
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Nowe rejony poszukiwañ
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Zasoby gazu ziemnego w Polsce od 1945 do 2003 r.
z podzia³em na regiony



W 2002 roku otworem Miêdzychód 4 odkryto nowy
obszar ropo-gazonoœny w rejonie Miêdzychodu. Wstêpnie
ocenia siê, ¿e na obszarze ok. 380 km2 w wy¿ej po³o¿o-
nych partiach platformy wêglanowej mo¿liwe jest odkrycie
z³ó¿ gazowo-kondensatowych (np. Miêdzychód o zaso-
bach ok. 4,5 mld m3 gazu w przeliczeniu na wysoki metan
oraz ok. 0,8 mln ton kondensatu), a w ni¿szych partiach
platformy i jej obrze¿eniu wystêpowania akumulacji ropy
naftowej. 

Jako potwierdzenie tej mo¿liwoœci, na prze³omie lat
2002-2003 odkryto u podnó¿a bariery rafowej (na po³udnie
od z³o¿a Miêdzychód) akumulacjê ropy naftowej na obiekcie
Lubiatów. Obiekt ten zawiera znaczne nagromadzenie ropy
naftowej o zasobach wydobywalnych 4,4 mln ton ropy naf-
towej i 2,5 mld m3 gazu ziemnego (gaz towarzysz¹cy). 

Natomiast w pierwszych dniach 2003 roku na pó³noc-
nych sk³onach platformy wêglanowej, w strefie wystêpowa-
nia polepszonych w³asnoœci zbiornikowych, otworem Gro-
tów 1 stwierdzono wystêpowanie z³o¿a ropy naftowej.
W roku 2004 w po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru
w otworze Sieraków-1 stwierdzono próbnikiem z³o¿a wystê-
powanie ropy naftowej i gazu ziemnego. Odkrycia te po-
twierdzi³y wysok¹ perspektywicznoœæ utworów dolomitu
g³ównego w tym rejonie, a udokumentowany obszar poten-
cjalnych z³ó¿ ropy naftowej wynosi ponad 100 km2. 

W 2004 roku rozpoczyna siê zagospodarowywanie do eks-
ploatacji z³ó¿: Lubiatów, Miêdzychód, Sowia Góra i Grotów. 

Dalsze prace poszukiwawcze bêd¹ kontynuowane
zarówno w strefie Miêdzychód – Chrzypsko, jak i na zachód
od tego rejonu w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. 

Wykonanymi w 2002 roku badaniami sejsmicznymi udo-
kumentowano w rejonie Resko – Œwidwin wiele du¿ych
obiektów perspektywicznych dla wystêpowania z³ó¿ ropy
naftowej w dolomicie g³ównym oraz z³ó¿ gazu ziemnego
w osadach czerwonego sp¹gowca. Wysok¹ perspektywicz-
noœæ tych obiektów uzasadniaj¹ odkrycia z³ó¿ ropy naftowej
i gazu ziemnego na strukturze S³awoborze oraz stwierdzone

w przesz³oœci przyp³ywy gazu z osadów czerwonego sp¹-
gowca w otworze Piaski IG2. 

W mniejszym zakresie prowadzone bêd¹ poszukiwania na: 
– syneklizie ba³tyckiej dla poszukiwañ z³ó¿ ropy naftowej

w osadach dolomitu g³ównego cechsztynu; 
– na obszarze Lubelszczyzny dla poszukiwañ z³ó¿ ropy naf-

towej i gazu ziemnego w osadach karbonu i dewonu; 
– na pó³nocnym obrze¿u Gór Œwiêkokrzyskich dla poszuki-

wania z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego w utworach
karbonu i dewonu. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w zarysie osi¹gniêcia PGNiG S.A. w aspek-
cie poszukiwania i dokumentowania nowych zasobów gazu
ziemnego w Polsce oraz prognozowania wzrostu wydobycia
tego cennego surowca ze z³ó¿ krajowych sk³aniaj¹ do nastê-
puj¹cych konkluzji: 
1. W ostatnich latach PGNiG S.A. dziêki zastosowaniu w po-

szukiwaniach nowoczesnych technologii, sukcesywnego
doskonalenia metodyki prac i zasobach wydobywalnych
przekraczaj¹cych 10 mld m3, jak BMB (z³o¿e ropno-gazo-
we), Broñsko, Koœcian, Miêdzychód (strefa z³ó¿ ropno-ga-
zowych) oraz licznymi z³o¿ami gazu wysokometanowego
na Przedgórzu Karpat o zasobach od kilkudziesiêciu milio-
nów m3 do miliardów m3 – np. ¯o³ynia i Jasionka.

2. Te ostatnie odkrycia przyczyni³y siê do podtrzymania zaso-
bów wydobywalnych gazu ziemnego GZ-50 na poziomie
ok. 115-120 mld m3. Co wiêcej, upowa¿niaj¹ do prognozo-
wania wzrostu krajowego wydobycia z nieco ponad 4 mld m3

w 2002 roku do poziomu ok. 5,5-6,0 mld m3 gazu. 
3. Podtrzymanie zak³adanego na ok. 5,5-6,0 mld m3 rocznie

poziomu wydobycia wymagaæ bêdzie dokumentowania
zasobów z nowych odkryæ. Bior¹c pod uwagê wielkoœci
zasobów prognostycznych w Polsce, szacowanych na ok.
780 mld m3, uzasadnione jest prognozowanie przyrostu
zasobów z nowych odkryæ do 2006 roku w iloœci ok. 38

mld m3 w przeliczeniu na gaz GZ-50. 
4. Spodziewane przyrosty zasobów wymaga-

j¹ prowadzenia poszukiwañ w coraz g³êb-
szych i bardziej skomplikowanych warun-
kach geologiczno-z³o¿owych. Wi¹¿e siê to
z koniecznoœci¹ utrzymania co najmniej do
2007 roku wysokiego nasycenia nowocze-
snymi pracami sejsmicznymi i wiertniczymi
w Polsce, gwarantuj¹cymi ich racjonalne
i szybkie rozpoznanie. 

5. Udokumentowanie badaniami sejsmiczny-
mi nowych, potencjalnie du¿ych, obsza-
rów roponoœnych (czêœciowo potwierdzo-
nych wierceniami) stwarza perspektywy
wzrostu krajowego wydobycia ropy nafto-
wej do poziomu oko³o 2 mln ton rocznie,
ale równoczeœnie wymaga znacznych na-
k³adów na poszukiwania i zagospodarowa-
nie z³ó¿ ropy naftowej do eksploatacji. �

Autorzy s¹ pracownikami Departamentu Poszuki-
wania Z³ó¿ PGNiG S.A.
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Historia Sanockiego Kopalnic-
twa Naftowego siêga paŸ-
dziernika 1944 roku, kiedy...

„Okólnik Pañstwowego Urzêdu Naf-
towego powo³a³... najwy¿sz¹ jed-
nostkê organizacyjn¹ okrêgu kopal-
nianego – Sektor Sanok...”. Przez bli-

sko 60 lat trwa nieustanne zmaganie
siê sanockich nafciarzy z natur¹, by
dobraæ siê do bogactw – ropy nafto-
wej i gazu ziemnego.  

TeraŸniejszoœæ Sanockiego Oddzia³u
Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa to dzia³alnoœæ eksploatacyjna
skupiona w piêciu oœrodkach kopalñ:
£añcut, Tarnów, Przemyœl, Krosno
i Ustrzyki Dln. To tak¿e 88 z³ó¿ gazu
ziemnego wysokometanowego, 46 z³ó¿

ropy naftowej, 4 podziemne magazyny
gazu ziemnego i blisko 2400 odwiertów
rozsianych na terenie piêciu województw
Polski po³udniowo-wschodniej. 

Sanocki Zak³ad Górnictwa Nafty
i Gazu dostarcza blisko 45 proc. kra-
jowego wydobycia wysokometano-
wego gazu ziemnego, który odda-
wany jest do krajowego systemu ga-
zowniczego. 

Stosowane przez sanocki zak³ad
technologie wydobycia i przygotowa-
nia gazu do transportu uwzglêdniaj¹
aktualne, ostre wymogi ochrony œrodo-
wiska naturalnego. 

Kilka ostatnich lat w górnictwie
naftowym to najbardziej intensywny
skok techniczny i technologiczny, to
wzbogacenie sanockiej firmy w wiedzê
i umiejêtnoœci na poziomie œwiatowym. 

Sanocki Zak³ad Górnictwa Nafty
i Gazu prowadzi eksploatacjê 46 z³ó¿
ropy naftowej, administrowanych
przez 31 kopalñ. W wiêkszoœci z³o¿a
eksploatowane s¹ w Karpatach, a jedy-
nie nieliczne na Przedgórzu Karpat,
Niecce Miechowskiej i Niecce Lubel-
skiej. Z³o¿a zalegaj¹ na g³êbokoœci od
100 do 3500 m. Wydobywana karpac-
ka ropa jest bardzo dobrej jakoœci, ale
niestety jest jej ma³o. Charakterystycz-
n¹ cech¹ krajobrazu karpackiego s¹
majestatycznie poruszaj¹ce siê ¿urawie
pompowe, zwane kiwonami lub koñ-
skimi ³bami. Mo¿na je zauwa¿yæ
w okolicach Bochni, Gorlic, Jas³a, Kro-
sna, Sanoka i Rzeszowa. 

Wydobywana ropa jest stabilizowa-
na i magazynowana w zbiornikach
przyodwiertowych, sk¹d wywozi siê j¹
i sprzedaje do podkarpackich rafinerii. 

Sanocki Zak³ad Górnictwa Nafty
i Gazu posiada pierwsz¹ w Polsce
koncesjê na sk³adowanie odpadów
p³ynnych w wyeksploatowanych
poziomach gazonoœnych. Firma
gwarantuje najbezpieczniejszy spo-
sób likwidacji odpadów p³ynnych,
spe³niaj¹c równoczeœnie obowi¹zuj¹-
ce wymogi prawne i techniczne. Na-
powierzchniowa instalacja w kopalni
Krasne zapewnia bezpieczn¹ techno-
logiê gromadzenia, doczyszczania
i zat³aczania odpadów do szczelnego
górotworu. Magazynowanie gazu

PREZENTACJE
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Wydobywaj¹ i chroni¹
Ewa Król

Polskie naftowe dziedzictwo zwi¹zane jest z regionem Polski
po³udniowo-wschodniej, gdzie od po³owy XIX w. rozwija³ siê
przemys³ zwi¹zany z wydobyciem ropy naftowej, a nastêpnie
gazu ziemnego, zapocz¹tkowany przez twórcê i pioniera
polskiego przemys³u naftowego – Ignacego £ukasiewicza.

Nowoczesna kopalnia gazu ziemnego to obiekt w pe³ni zautomatyzowany i monitorowany,
wyposa¿ony w najnowoczeœniejsze technologie i urz¹dzenia, sterowane technik¹ kompute-
row¹ z centralnego oœrodka dyspozycji. Zapewnia to optymalne warunki nadzorowania
procesu wydobycia i przygotowania gazu do transportu, a jednoczeœnie zwiêksza bezpie-
czeñstwo i higienê pracy. 
Technologie wydobycia i przygotowania gazu do transportu uwzglêdniaj¹ aktualne, ostre
wymogi ochrony œrodowiska naturalnego.
Kopalnie to miejsca pracy, to bezpoœredni kontakt z nowoczesn¹ technik¹ i technologi¹, to
rozwój infrastruktury i wysokokaloryczne, czyste ekologicznie paliwo.



w podziemnych zbiornikach stanowi
rezerwê strategiczn¹ i w du¿ym stop-
niu wp³ywa na niezale¿noœæ energe-
tyczn¹ naszego pañstwa. Gromadzo-
ny w magazynach gaz ziemny pokry-
wa szczytowe niedobory w zapotrze-
bowaniu w okresach zimowych.
W miesi¹cach letnich nadwy¿ki gazu

magazynowane s¹ pod ziemi¹. Sa-
nocki zak³ad gromadzi gaz w czterech
podziemnych magazynach gazu ziem-
nego. Jest prekursorem w tej dziedzi-
nie. Pierwszy podziemny magazyn ga-
zu w Polsce, a zarazem w Europie,
utworzony zosta³ w z³o¿u Roztoki ju¿
w 1954 r. �

WYBRANE
NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA

W 1997 r. zak³ad zaj¹³ I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie „Pra-
codawca-Organizator Pracy Bez-
piecznej”. Na 48. Œwiatowych Tar-
gach Wynalazczoœci, Badañ Na-
ukowych i Nowych Technik BRUS-
SELS Eureka w listopadzie 1999
roku firma otrzyma³a srebrny me-
dal za sposób filtrowania piaszcz¹-
cych odwiertów. Za podziemne
magazynowanie gazu Sanocki Za-
k³ad Górnictwa Nafty i Gazu
w marcu 2001 r. uhonorowany
zosta³ Medalem Europejskim przy-
znanym przez Business Centre
Club. Jest te¿ laureatem konkursu
Podkarpacka Nagroda Gospodarcza
w 2003 r. (wyró¿nienie w II edycji
konkursu). W VII edycji Konkursu
Ministra Ochrony Œrodowiska sa-
nocki zak³ad otrzyma³ wyró¿nienie
LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII. Za
rzetelnoœæ biznesow¹, kulturê
przedsiêbiorczoœci, wra¿liwoœæ na
problemy otoczenia i swoich pra-
cowników w 2003 r. przyznano
sanockiej firmie tytu³ PRZEDSIÊ-
BIORSTWA FAIR PLAY.
Ostatni okres przyniós³ wiele po-
zytywnych zmian w zakresie stanu
bezpieczeñstwa pracy, bezpie-
czeñstwa po¿arowego, ochrony
œrodowiska i zarz¹dzania jakoœci¹
wyrobów i us³ug. Od grudnia
2001 r. sanocki zak³ad wdro¿y³
System Zarz¹dzania Jakoœci¹, spe³-
niaj¹cy wymagania miêdzynaro-
dowej normy ISO-9002, potwier-
dzony certyfikatem niemieckiej
firmy TÜV Rheinland. Obecnie
ukoñczyliœmy wdra¿anie zintegro-
wanego systemu zarz¹dzania jako-
œci¹, bezpieczeñstwem i higien¹
pracy i czekamy na audyt certyfi-
kacyjny firmy Det Norske Veritas. 
Wdzieramy siê w g³¹b ziemi nie tyl-
ko po to, ¿eby jej wyrwaæ „czarne”
czy „b³êkitne” paliwo, ale równie¿
po to, by chroniæ i dbaæ o z³o¿e,
wspomagaæ je w oddawaniu swoje-
go skarbu.

Ze wzglêdu na dobre warunki geologiczno-z³o¿owe wszystkie nasze magazyny utworzone
zosta³y w wyeksploatowanych z³o¿ach gazu ziemnego. Jest to najbardziej efektywny eko-
nomicznie sposób magazynowania rezerw gazu ziemnego.

Nad rozpoznaniem z³o¿ pracuj¹ doœwiadczone i wysoko wyspecjalizowane s³u¿by naszych
eksploatatorów, geologów, in¿ynierów z³o¿owych, wspomagane nowoczesn¹ technik¹
i oprogramowaniem komputerowym. Praca w zespo³ach interdyscyplinarnych przynosi
efekt w postaci wyznaczania optymalnych warunków prowadzenia procesu wydobycia ko-
palin ze z³o¿a, zapewnienia produkcji bezpiecznej dla z³o¿a. Zbyt szybkie odbieranie gazu
lub ropy mo¿e bezpowrotnie „zniszczyæ” gazo- lub roponoœne z³o¿e. Zbyt powolna eksplo-
atacja jest natomiast ekonomicznie nieop³acalna.
Specjalistyczne prace wykonywane s¹ przy wykorzystaniu najnowoczeœniejszego sprzêtu
komputerowego i profesjonalnego pakietu programów interpretacyjnych.
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Gazoci¹gi, jako obiekty budowla-
ne objête s¹ dyrektyw¹ UE do-
tycz¹c¹ wyrobów budowlanych

(CPD – Construction Products Directive)
nr 89/106/EEC z 21 grudnia 1988 r.,
w sprawie zbli¿enia ustaw i aktów wy-
konawczych pañstw cz³onkowskich do-
tycz¹cych wyrobów budowlanych. Wy-
mieniona dyrektywa nale¿y do tzw. dy-
rektyw nowego podejœcia. S¹ one pod-
stawowym rozwi¹zaniem prawnym s³u-
¿¹cym wprowadzaniu do obrotu wyro-
bów oraz zapewnieniu im swobodnego
przep³ywu w krajach Unii Europejskiej. 

Dyrektywa nowego podejœcia jest to
akt prawny Rady Unii Europejskiej, za-
wieraj¹cy podstawowe wymagania, któ-
re musz¹ spe³niaæ wyroby dopuszczone
na rynki Unii Europejskiej oraz okreœlaj¹-
cy zasady i tryb potwierdzania  i oznacza-
nia zgodnoœci z tymi wymaganiami.

Dyrektywy nowego podejœcia opra-
cowywane s¹ od 1985 roku i odnosz¹
siê do poszczególnych grup wyrobów
(urz¹dzenia gazowe, maszyny, materia-
³y budowlane itp.). Ró¿ni¹ siê one od
poprzednich dyrektyw tym, ¿e zawiera-
j¹ w miejsce szczegó³owych wymagañ
technicznych jedynie ogólne wymaga-
nia dotycz¹ce ochrony zdrowia, œrodo-
wiska i bezpieczeñstwa i s¹ obowi¹zuj¹-
ce dla wszystkich pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej. 

WYMAGANIA I POTWIER-
DZANIE ZGODNOŒCI

W Polsce postanowienia dyrektywy
budowlanej s¹ wdra¿ane przez ustawê

z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-
dowlanych. Ustawa ta zmienia ustawê
z 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane’’
oraz ustawê z 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoœci. Okreœla ona
zasady wprowadzania do obrotu wyro-
bów budowlanych, wymienia organa
w³aœciwe w zakresie kontroli i postêpo-
wania administracyjnego w sprawie
wyrobów budowlanych wprowadzo-
nych do obrotu oraz obowi¹zki tych
organów. Podaje równie¿ zasady ozna-
kowania wyrobów budowlanych zna-
kiem CE, wskazuj¹cym, ¿e spe³niaj¹
one wymagania zasadnicze okreœlone
w przepisach.

Ustawa ,„Prawo budowlane”
kwalifikuje sieci techniczne, do któ-
rych zalicza siê gazoci¹gi, do obiek-
tów budowlanych. Obiekty te musz¹
spe³niaæ wymagania podstawowe, które
maj¹ zapewniæ:
� bezpieczeñstwo konstrukcji,
� bezpieczeñstwo po¿arowe,
� bezpieczeñstwo u¿ytkowania,
� odpowiednie warunki higieniczne

i zdrowotne oraz ochronê œrodowi-
ska,

� ochronê przed ha³asem i drganiami,
� oszczêdnoœæ energii i odpowiedni¹

izolacyjnoœæ ciepln¹ przegród.
W wypadku elementów sieci gazo-

wych, mo¿liwoœæ ich zastosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych okre-
œla art. 5 (pkt.1 do 3) ustawy o wyro-
bach budowlanych, w myœl którego wy-
rób budowlany nadaje siê do stosowa-
nia, je¿eli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza , ¿e do-
konano oceny jego zgodnoœci z nor-
m¹ zharmonizowan¹ albo europej-
sk¹ aprobat¹ techniczn¹ albo;

2) umieszczony w okreœlonym przez
Komisjê Europejsk¹ wykazie wyro-
bów maj¹cych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeñstwa, dla
których producent wyda³ deklaracjê
zgodnoœci z uznanymi regu³ami sztu-
ki budowlanej, albo;

3) oznakowany znakiem budowla-
nym, którego wzór okreœla za³¹cz-
nik nr 1 do wymienionej ustawy.
Poniewa¿ obecnie w odniesieniu do

elementów sieci gazowych brak jest
norm zharmonizowanych oraz europej-
skich aprobat technicznych, wyroby te
powinny byæ w Polsce oznakowane zna-
kiem budowlanym. Wyj¹tek stanowi
norma PN-EN682: 2004 Uszczelnienia
z elastomerów. Wymagania materia³o-
we dotycz¹ce uszczelek do rur i kszta³-
tek stosowanych do przesy³ania gazu
i wêglowodorów p³ynnych. W odniesie-
niu do tych wyrobów wymagane jest
oznakowanie CE.

Sposoby deklarowania zgodnoœci
wyrobów budowlanych oraz sposób ich
znakowania znakiem budowlanym za-
warte s¹ w rozporz¹dzeniu ministra in-
frastruktury z 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.
nr 198, poz. 2041).

Rozporz¹dzenie okreœla:
1) sposób deklarowania zgodnoœci wy-

robów budowlanych na podstawie
oceny zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹
wyrobu, nie maj¹c¹ statusu normy
wycofanej, lub aprobat¹ techniczn¹;

2) wymagane systemy oceny zgodno-
œci dla poszczególnych grup wyro-
bów budowlanych;

3) sposób znakowania wyrobów bu-
dowlanych znakiem budowlanym;

4) zawartoœæ i wzór krajowej deklaracji
zgodnoœci;

5) zakres informacji do³¹czanej do wy-
robu budowlanego znakowanego
znakiem budowlanym.

Elementy sieci gazowych w œwietle ustawy o wyrobach budowlanych

Nowe podejœcie

PRAWO

Aleksander Klupa, Jerzy Jan Czopek
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Obszar przesy³ania, dystrybucji i magazynowania gazu ziemnego
w krajach Unii Europejskiej podlega obecnie regulacjom prawnym
zawartym w dyrektywie 2003/55/EC Parlamentu Europejskiego
i Rady, dotycz¹cej wspólnych zasad wewnêtrznego rynku gazu
ziemnego i uchylaj¹cej dyrektywê 98/30/EEC. Dyrektywa
ta nakreœla ogólne ramy funkcjonowania poszczególnych ogniw
³añcucha gazowego.



Producent wyrobu budowlanego
przez wystawienie krajowej deklaracji
zgodnoœci oœwiadcza, na swoj¹ wy³¹cz-
n¹ odpowiedzialnoœæ, ¿e wyrób jest
zgodny ze specyfikacj¹ techniczn¹. Pod
tym pojêciem nale¿y rozumieæ Polsk¹
Normê wyrobu, nie maj¹c¹ statusu nor-
my wycofanej, lub aprobatê techniczn¹.
Je¿eli w specyfikacji technicznej nie zo-
sta³ okreœlony system oceny zgodnoœci,
producent dokonuje oceny zgodnoœci
wed³ug systemów oceny zgodnoœci wy-
robów okreœlonych w rozporz¹dzeniu.

W tym miejscu dochodzimy do naj-
trudniejszego momentu w procesie
oceny zgodnoœci wyrobu, a mianowicie
do ustalenia w³aœciwego poziomu od-
niesienia dla wyrobu, czyli ustalenia
specyfikacji technicznej, w odniesieniu
do której bêdzie przeprowadzona oce-
na zgodnoœci. Wa¿n¹ rolê w ocenie
zgodnoœci wyrobów budowlanych
w obszarze przesy³ania i dystrybucji
gazu ziemnego odgrywaj¹ Polskie Nor-
my i aprobaty techniczne. Wymagania
funkcjonalne odnoœnie do sieci gazo-
wych oraz wymagania odnoœnie do ich
elementów, umo¿liwiaj¹ce spe³nienie
wymagañ podstawowych, s¹ zawarte
w normach europejskich, w wiêkszoœci
ustanowionych jako PN-EN. Normy te
pokrywaj¹ ca³y obszar zwi¹zany z pro-
jektowaniem, budow¹ i u¿ytkowaniem
gazoci¹gów. Do najwa¿niejszych norm
funkcjonalnych, wykorzystywanych
w obszarze przesy³ania i dystrybucji
gazu ziemnego mo¿na zaliczyæ nastê-
puj¹ce normy:

PN-EN 1594: 2002 (U) Systemy
dostawy gazu – Ruroci¹gi o maksymal-
nym ciœnieniu roboczym wy¿szym ni¿
16 barów – Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12007- 1: 2002 (U) Systemy
dostawy gazu – Gazoci¹gi o maksymal-
nym ciœnieniu roboczym do 16 barów
w³¹cznie – Czêœæ 1: Ogólne zalecenia
funkcjonalne 

PN-EN 12007- 2: 2002 (U) Systemy
dostawy gazu – Gazoci¹gi o maksymal-
nym ciœnieniu roboczym do 16 barów
w³¹cznie – Czêœæ 2: Szczególne zalecenia
funkcjonalne dotycz¹ce polietylenu
(MOP do 10 barów w³¹cznie)

PN-EN 12007- 3 : 2002 (U) Syste-
my dostawy gazu – Gazoci¹gi o maksy-
malnym ciœnieniu roboczym do 16 barów
w³¹cznie – Czêœæ 3: Szczególne zalecenia
funkcjonalne dotycz¹ce stali

PN-EN 12007- 4 : 2002 (U) Syste-
my dostawy gazu – Gazoci¹gi o maksy-
malnym ciœnieniu roboczym do 16 barów
w³¹cznie – Czêœæ 4: Szczególne zalecenia
funkcjonalne dotycz¹ce renowacji

PN-EN 12186 : 2002 (U) Systemy
dostawy gazu – Stacje redukcyjne ciœ-
nienia stosowane w sieciach przesy³o-
wych i rozdzielczych – Wymagania
funkcjonalne

PN-EN 334: 2002 (U) Reduktory
ciœnienia gazu dla ciœnieñ wejœciowych
do 100 barów

PN-EN 12279: 2002 (U) Systemy
dostawy gazu – Stacje redukcyjne na
przy³¹czach – Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1776: 2002 Systemy dosta-
wy gazu – Stacje pomiarowe gazu ziem-
nego – Wymagania funkcjonalne

EN 12583: 2002 (U) Systemy do-
stawy gazu – T³ocznie gazu – Wymaga-
nia funkcjonalne

PN-EN 1775: 2001 + A1,
A2:2002(U) Dostawa gazu. Przewody
gazowe dla budynków. Maksymalne ci-
œnienie robocze < lub = 5 barów. Zale-
cenia funkcjonalne

PN-EN 12732: 2002 (U) Systemy
dostawy gazu – Spawanie ruroci¹gów
stalowych – Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732: 2002 (U) Systemy
dostawy gazu – Procedury próby ciœnie-
niowej, uruchamiania i unieruchamiania
– Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12954: 2002 (U) Ochrona
katodowa zakopanych lub zatopionych
konstrukcji stalowych. Ogólne zasady
i zastosowania dotycz¹ce ruroci¹gu

W procesie oceny zgodnoœci wyko-
rzystuje siê natomiast normy wyrobów.
Do najwa¿niejszych z nich, odnosz¹-
cych siê do elementów sieci gazowych
mo¿na zaliczyæ:

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe
przewodowe dla mediów palnych. Rury
o klasie wymagañ A

PN-EN 10208-2 +AC: 1999 Rury
stalowe przewodowe dla mediów pal-
nych. Rury o klasie wymagañ B

PN-EN 331: 2002 Kurki kulowe
i kurki sto¿kowe z zamkniêtym dnem,
sterowane rêcznie, przeznaczone do in-
stalacji gazowych budynków

PN-EN 334:2002(U) Reduktory ciœ-
nienia gazu dla ciœnieñ wejœciowych do
100 barów

PN-EN 13774(U): 2004 Armatura
do instalacji dystrybucji gazu na maksy-

malne ciœnienie robocze mniejsze lub
równe 16 barów – Wymagania eksplo-
atacyjne

PN-EN 14382:2003(U) Urz¹dzenia
zabezpieczaj¹ce stosowane w gazo-
wych stacjach redukcyjnych i instala-
cjach – Zabezpieczaj¹ce urz¹dzenia od-
cinaj¹ce dla ciœnieñ wlotowych do 100
barów

PN-EN 12068: 2002 Ochrona ka-
todowa. Zewnêtrzne pow³oki organicz-
ne stosowane ³¹cznie z ochron¹ katodo-
w¹ do ochrony przed korozj¹ podziem-
nych lub podwodnych ruroci¹gów.

W odniesieniu do elementów wy-
mienionych w za³¹czniku nr 3 do wy-
mienionego rozporz¹dzenia, zawieraj¹-
cym wykaz wyrobów budowlanych ob-
jêtych obowi¹zkiem stosowania syste-
mu i oceny zgodnoœci w okresie przej-
œciowym (do 31 grudnia 2006 r.), pro-
ducent dokonuje oceny zgodnoœci na
podstawie rozporz¹dzenia ministra in-
frastruktury z 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.
nr 198 poz. 2041) w sprawie sposobów
deklarowania zgodnoœci wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym wed³ug syste-
mu „1”, czyli na drodze certyfikacji
zgodnoœci wyrobu przez akredytowan¹
jednostkê certyfikuj¹c¹, lub gdy nie
znajduj¹ siê w wymienionym za³¹czniku
– wed³ug systemu „4” , czyli poprzez
deklarowanie zgodnoœci przez produ-
centa. Po przeprowadzeniu oceny zgod-
noœci, producent wymienionych wyro-
bów powinien wystawiæ krajow¹ dekla-
racjê zgodnoœci, a przed wprowadze-
niem wyrobu do obrotu, umieœciæ na
nim znak budowlany, którego wzór
okreœla za³¹cznik nr 1 do ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych. W przypadku braku w³aœciwych
Polskich Norm, specyfikacjê technicz-
n¹ wykorzystywan¹ w procesie oceny
zgodnoœci wyrobów stanowi¹ apro-
baty techniczne.

W odniesieniu do armatury metalo-
wej gazowej, stosowanej w instala-
cjach wewnêtrznych gazu stosuje siê
ocenê zgodnoœci wed³ug systemu „1”. 

Obejmuje on certyfikacjê zgodnoœci
wyrobu przez akredytowan¹ jednostkê
na podstawie:
a) zadania producenta:

– zak³adowej kontroli produkcji,
– uzupe³niaj¹cych badañ próbek

pobranych w zak³adzie produk-
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cyjnym, prowadzonych przez pro-
ducenta zgodnie z ustalonym pla-
nem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:
– wstêpnego badania typu,
– wstêpnej inspekcji zak³adu pro-

dukcyjnego i zak³adowej kontroli
produkcji, ci¹g³ego nadzoru, oce-
ny i akceptacji zak³adowej kontro-
li produkcji.

Armatura sieci gazowych podlega
ocenie zgodnoœci na podstawie rozpo-
rz¹dzenia ministra gospodarki, pracy
i polityki spo³ecznej z 8 maja 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagañ dla
urz¹dzeñ ciœnieniowych i zespo³ów
urz¹dzeñ ciœnieniowych (Dz.U.
03.99.912), wdra¿aj¹cego dyrektywê
97/23/WE w sprawie zasadniczych wy-
magañ dla urz¹dzeñ ciœnieniowych i ze-
spo³ów urz¹dzeñ ciœnieniowych. Arma-
tura sieci gazowych jest w tym wypad-
ku traktowana jako „standardowe urz¹-
dzenie ciœnieniowe, takie jak: urz¹dze-
nia stosowane w stacjach redukcyjnych
ciœnienia lub stacjach sprê¿ania”. Urz¹-
dzenia ciœnieniowe i zespo³y urz¹dzeñ
ciœnieniowych, na których umieszczono
oznakowanie CE i do³¹czono deklaracjê
zgodnoœci WE, s¹ zgodne z wymagania-
mi okreœlonymi w rozporz¹dzeniu.

Sieci dystrybucyjne gazu s¹ obecnie
budowane prawie wy³¹cznie z rur poli-
etylenowych. W zwi¹zku z tym ten ob-
szar wymaga bardziej szczegó³owego
omówienia. W Polsce w roku 2003
wdro¿ono system norm europejskich
dotycz¹cy przewodów rurowych z two-
rzyw sztucznych do przesy³ania paliw
gazowych. W sk³ad systemu wchodz¹
nastêpuj¹ce normy:

PN-EN 1555-1:2003 (U)
Systemy przewodów rurowych

z tworzyw sztucznych do przesy³ania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czêœæ
1: Wymagania ogólne

PN-EN 1555-2:2003 (U)
Systemy przewodów rurowych

z tworzyw sztucznych do przesy³ania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czêœæ
2: Rury

PN-EN 1555-3:2003 (U)
Systemy przewodów rurowych

z tworzyw sztucznych do przesy³ania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czêœæ
3: Kszta³tki

PN-EN 1555-4:2003 (U)
Systemy przewodów rurowych

z tworzyw sztucznych do przesy³ania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czêœæ
4: Zawory

PN-EN 1555-5:2003 (U)
Systemy przewodów rurowych

z tworzyw sztucznych do przesy³ania
paliw gazowych. 

Polietylen (PE). Czêœæ 5: Przydatnoœæ
do systemu

Poniewa¿ wymienione normy, stano-
wi¹ce w tym wypadku specyfikacjê tech-
niczn¹, nie okreœlaj¹ systemu oceny
zgodnoœci, producent dokonuje oceny
zgodnoœci elementów systemu rurowego
do przesy³ania paliw gazowych na pod-
stawie wymienionego rozporz¹dzenia
ministra infrastruktury, wed³ug systemu
„1”. Dotyczy to wszystkich elementów
sieci gazowych z polietylenu (równie¿
kszta³tek, kurków i po³¹czeñ PE/stal), po-
niewa¿ stanowi¹ one integraln¹ czêœæ
systemu rurowego i w podobny sposób
jak rury wp³ywaj¹ na jego trwa³oœæ i nie-
zawodnoœæ.

25 listopada 2002 roku Europejski
Komitet Normalizacyjny (CEN) zatwier-
dzi³ do tymczasowego stosowania na
3 lata czêœæ 7 wymienionego systemu
norm, pod nazw¹ Specyfikacja Tech-
niczna CEN/TS 1555-7:2003 Systemy
przewodów rurowych z tworzyw
sztucznych do przesy³ania paliw gazo-
wych. Polietylen (PE). Czêœæ 7: Prze-
wodnik dotycz¹cy oceny zgodnoœci.
Dokument ten nie zosta³ wdro¿ony ja-
ko Polska Norma. Funkcjonuje w jêzy-
ku angielskim jako Technical Specifica-
tion CEN/TS 1555-7: Plastics piping
systems for the supply of gaseous fuels
– Polyethylene (PE)-Part 7: Guidance
for the assessment of conformity. Do-
kument ten okreœla szczegó³owo zada-
nia producenta oraz zadania jednostki
akredytowanej, w tym zakres i czêsto-
tliwoœæ badañ sprawdzaj¹cych (audit
tests), wykonywanych raz na dwa lata. 

Takie rozwi¹zanie jest zgodne ze
wskazanym w rozporz¹dzeniu ministra
infrastruktury systemem oceny zgod-
noœci (system 1) oraz eliminuje dowol-
noœæ w sporz¹dzaniu planów zak³ado-
wej kontroli produkcji u producentów.
Daje mo¿liwoœæ oceny producentów
wed³ug jednakowych kryteriów.

Poniewa¿ g³ówn¹ odpowiedzial-
noœæ za trwa³oœæ i niezawodnoœæ funk-
cjonowania gazoci¹gów oraz za bez-
pieczeñstwo dostaw gazu ponosi ope-

rator sieci, wskazane jest przy sporz¹-
dzaniu list akceptowanych poddostaw-
ców (zgodnie z wymaganiami systemu
zapewnienia jakoœci), uwzglêdniaæ
sposób przeprowadzenia oceny zgod-
noœci wyrobu, w tym wyniki sprawdza-
j¹cych badañ laboratoryjnych realizo-
wanych co najmniej raz na dwa lata –
(ocena zak³adowej kontroli produkcji
przez jednostkê akredytowan¹). Po
przeprowadzeniu oceny zgodnoœci
z udzia³em jednostki certyfikuj¹cej,
producent elementów systemów ruro-
wych z PE powinien wystawiæ krajow¹
deklaracjê zgodnoœci, a przed wprowa-
dzeniem wyrobu do obrotu, umieœciæ
na nim znak budowlany.

NOTYFIKACJA

W procesie oceny zgodnoœci wy-
mienionych wyrobów stosowanych
w sieciach i instalacjach gazowych dzia-
³a Instytut Nafty i Gazu. 4.05.2004 r.
otrzymaliœmy z Brukseli pismo o nada-
niu instytutowi przez Komisjê Europej-
sk¹ numeru identyfikacyjnego – 1450,
a tak¿e o notyfikacji Komisji Europej-
skiej instytutu jako jednostki wyzna-
czonej do realizacji procedur oceny
zgodnoœci w zakresie:
� dyrektywy nr 89/106/EWG dotycz¹-

cej wyrobów budowlanych;
� dyrektywy nr 90/396/EEC w sprawie

zasadniczych wymagañ dla urz¹dzeñ
spalaj¹cych paliwa gazowe;

� dyrektywy nr 92/42/EEC w sprawie
zasadniczych wymagañ dotycz¹-
cych efektywnoœci energetycznej
nowych wodnych kot³ów grzew-
czych opalanych paliwami ciek³ymi
lub gazowymi;

� dyrektywy nr 97/23 w sprawie za-
sadniczych wymagañ dla urz¹dzeñ
ciœnieniowych i zespo³ów ciœnienio-
wych;

� dyrektywy nr 73/23 w sprawie za-
sadniczych wymagañ dla sprzêtu
elektrycznego.
Instytut jest ponadto jednostk¹

upowa¿nion¹ do wydawania aprobat
technicznych dla elementów sieci ga-
zowych oraz posiada licencjê Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego na prze-
prowadzanie certyfikacji na zgodnoœæ
z Polsk¹ Norm¹. �
Autorzy s¹ pracownikami naukowymi w In-
stytucie Nafty i Gazu.
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Konferencjê podzielono na dwie
czêœci. Pierwsza mia³a charakter
przekrojowy. W drugiej swoje

osi¹gniêcia w dziedzinie gazownictwa
mia³y okazjê przedstawiæ firmy. 

Andrzej Froñski z Instytutu Nafty
i Gazu przedstawi³ referat „Badania
i rozwój zaawansowanych technologii
u¿ytkowania gazu motorem rozwoju
przemys³u gazowniczego”. 

– Na ca³ym œwiecie przedsiêbior-
stwa przemys³owe w du¿ym stopniu fi-
nansuj¹ prace badawczo-rozwojowe
b¹dŸ prowadzone w wyspecjalizowa-
nych oœrodkach naukowych, b¹dŸ we
w³asnych laboratoriach. Niestety,
w Polsce dzieje siê tak zdecydowanie
zbyt rzadko – ubolewa³ mówca. 

Tymczasem interesuj¹cych i komer-
cyjnie uzasadnionych tematów badaw-
czych nie brakuje. Do takich zaliczy³
A. Froñski skojarzon¹ produkcjê energii
elektrycznej i ciep³a, jeden z najbar-
dziej efektywnych sposobów przetwa-
rzania energii chemicznej paliw pier-
wotnych. Wiele miejsca poœwiêci³ na-
stêpnie zastosowaniom sprê¿onego
gazu ziemnego (CNG) w transporcie.
Temat mo¿e nienowy, ale z gatunku
wci¹¿ bardzo obiecuj¹cych.

– Obecny udzia³ gazu ziemnego do
zasilania pojazdów samochodowych
w ca³kowitym zu¿yciu paliw silniko-
wych na œwiecie wynosi zaledwie
1 proc., resztê stanowi¹ produkty pe-
trochemiczne – olej napêdowy, benzy-
na, a tak¿e propan-butan. Spoœród
ok. 600 mln samochodów u¿ytkowa-
nych obecnie na œwiecie, tylko nieco
ponad 1 mln jest zasilanych sprê¿onym

gazem ziemnym (CNG) oraz 4,5 mln
propanem-butanem. Warto jednocze-
œnie zauwa¿yæ, ¿e zaledwie 20 proc.
samochodów zasilanych CNG to pojaz-
dy specjalnie zaprojektowane do spala-
nia gazu ziemnego, a wiêkszoœæ to po-
jazdy dwupaliwowe, mog¹ce spalaæ
zarówno CNG, jak i benzynê lub olej
napêdowy. 

W czym tkwi przysz³oœæ CNG? Zda-
niem referenta, wiele krajów stawia na
to paliwo, maj¹c na wzglêdzie nie tylko
wysokie ceny ropy, a co siê z tym wi¹¿e
– benzyn i oleju napêdowego, ale i ko-
niecznoœæ dywersyfikacji, wynikaj¹c¹

z d¹¿enia do ograniczenia dyktatu
pañstw OPEC i zapewnienia sobie bez-
pieczeñstwa energetycznego. Coraz
wa¿niejsze s¹ te¿ wzglêdy ekologii. 

A. Froñski dokona³ nastêpnie prze-
gl¹du innych rozwi¹zañ, jak np. techno-
logii GTL – konwersji gazu ziemnego do
produktów ciek³ych: paliw silnikowych
i produktów chemicznych. Mog³aby ona

znaleŸæ zastosowanie w Polsce, gdzie
nie brak licznych, ma³o op³acalnych z³ó¿
gazu ziemnego (tzw. z³ó¿ marginal-
nych), które z powodzeniem mo¿na by
wykorzystaæ w³aœnie w tej technologii.
Przysz³oœæ ma równie¿ skroplony gaz
ziemny (LNG). Upowszechnienia wyma-
gaj¹ pompy cieplne zasilane gazem
ziemnym. Jeszcze inne rozwi¹zanie,
ogniwa paliwowe, w których mo¿na
u¿yæ gazu po przeprowadzeniu konwer-
sji to kolejna, choæ wci¹¿ potencjalna
szansa dla tego paliwa. Czy podejmie-
my wyzwania B+R w tych dziedzinach
równie¿ w Polsce? Referent przekony-
wa³, ¿e powinniœmy.

Rafa³ Wittman z BSiPG „Gazopro-
jekt” SA w referacie „Po³¹czenia trans-
graniczne na obszarze RP w aspekcie
tworzenia europejskiego rynku gazu”
postawi³ tezê, ¿e Polska ze wzglêdu
na po³o¿enie geograficzne ma pre-
dyspozycje, by byæ krajem, przez
który przebiega³yby liczne ponadre-
gionalne uk³ady przesy³u gazu. Bez-
pieczeñstwo i warunki dostaw bêd¹
tym lepsze, im wiêcej powstanie
wielokierunkowych uk³adów przesy-
³owych, nie tylko na tradycyjnym
kierunku wschód-zachód. Po¿¹dane
s¹ te¿ po³¹czenia o mniejszym znacze-
niu, regionalne i lokalne, ograniczone
np. do dwóch pañstw czy nawet nie-
wielkich obszarów przygranicznych.
Jak mo¿na s¹dziæ, opinia ta nie wyma-
ga komentarza.

Salê wyraŸnie o¿ywi³o wyst¹pienie
Eweliny Labak z Bran¿owego Punktu
Kontaktowego przy Instytucie Nafty
i Gazu pt. „Mo¿liwoœci pozyskania do-
tacji z funduszy strukturalnych przez
jednostki z bran¿y naftowo-gazowej”.
Pieni¹dze s¹, ale o ich przyznanie trze-
ba siê postaraæ. Przedstawicielka BPT
podpowiada³a, jak siê za to zabraæ. S¹-
dz¹c z liczby pytañ, zadawanych po jej
wyst¹pieniu, chêtnych mo¿e byæ ca³-
kiem spora gromadka. �

Pozosta³e prezentacje na konferencji Izby
Gospodarczej Gazownictwa: Przemys³aw
Kapczyñski, Gazomet sp. z o.o.: „Nowocze-
sne urz¹dzenia do wydobycia, magazyno-
wania, przesy³u i dystrybucji gazu”; Konrad
Œwirski, Politechnika Warszawska: „Infor-
matyczne systemy wspomagania dzia³alno-
œci przedsiêbiorstw gazowniczych w dobie
liberalizacji i reorganizacji rynku gazu”; In-
tergaz SA: „Reduktory z automatycznym
odblokowywaniem”.

p r z e g l ¹ d  g a z o w n i c z y g r u d z i e ñ  2 0 0 4 25

IGG na targach
Krzysztof Fronczak

Na IX Miêdzynarodowych Targach „Nafta i Gaz 2004”,
które odby³y siê 22-24 wrzeœnia w warszawskiej hali Torwaru,
nie brak³o licznych konferencji tematycznych. Jedn¹ z nich
zorganizowa³a Izba Gospodarcza Gazownictwa. Temat konferencji
to „Nowoczesne procesy u¿ytkowania i eksploatacji paliw
gazowych”. Maj¹c na uwadze niez³¹ frekwencjê (a równolegle
trwa³a inna konferencja), inicjatywa IGG okaza³a siê trafiona.

Konferencjê poprowadzi³ dyrektor IGG,
Miros³aw Dobrut



Przyby³o na nie oko³o 480 osób – re-
prezentantów firm tworz¹cych
Grupê PGNiG, innych przedsiê-

biorstw z tej bran¿y oraz przedstawicieli
w³adz pañstwowych i samorz¹dowych.
Organizatorami tego wielkiego spotkania
ludzi nafty i gazu by³a Wielkopolska Spó³-
ka Gazownictwa i Oddzia³ PGNiG – Zielo-
nogórski Zak³ad Górnictwa Nafty i Gazu.

2 grudnia br. Marek Kossowski, pre-
zes zarz¹du PGNiG, Stanis³aw Szo³kow-
ski – prezes zarz¹du WSG i Stanis³aw
Niedbalec, dyrektor Zielonogórskiego
Zak³adu Górnictwa Nafty i Gazu spotkali
siê w Poznaniu z przedstawicielami me-
diów. Poinformowali dziennikarzy o pla-
nach prywatyzacji PGNiG, obecnej kon-
dycji ekonomicznej PGNiG i WSG, a tak-
¿e o nowych mo¿liwoœciach wykorzysta-
nia gazu ziemnego, m.in. jako paliwa do
napêdu pojazdów samochodowych. Te-

Rusza górniczy pochód

FOTOREPORTA¿

Barbórka
w Poznaniu
Leszek £uczak

Centralne obchody górniczego
œwiêta bran¿y naftowej
i gazowniczej odby³y siê
w tym roku w Poznaniu.
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Poczty sztandarowe w czasie barbórkowej mszy

Przed pomnikiem Poznañskiego Czerwca –
z lewej: prezes St. Szo³kowski

Wysokie Prezydium Karczmy

Karczma Piwna – udany skok
przez skórê Jacka Krysiewicza
(WSG)



go samego dnia odby³o siê
w Poznaniu posiedzenie
rady nadzorczej PGNiG
i spotkanie zarz¹du PGNiG
z prezesami spó³ek zale¿-
nych i dyrektorami zak³a-
dów PGNiG.

Nazajutrz obchody
barbórkowe rozpoczê³y siê
msz¹ œw. w poznañskim
koœciele Chrystusa Króla,
któr¹ odprawi³ metropolita
poznañski, arcybiskup Sta-

nis³aw G¹decki. Duszpasterz diecezji
poznañskiej mówi³ w kazaniu o potrzebie
syntezy energii fizycznej, ukrytej w da-
rach przyrody i wykorzystywanej przez
cz³owieka, z energi¹ duchow¹, czerpan¹
przez cz³owieka z wiary. Msza mia³a bar-
dzo uroczysty charakter. Poczty sztanda-
rowe, galowe mundury, muzyka organo-
wa, przeplatana muzyk¹ orkiestry górni-
czej Gazometu z Rawicza i œpiewem od-
rodzonego Poznañskiego Chóru Ch³opiê-
cego pod dyrekcj¹ Jacka Sykulskiego.

Po mszy przed œwi¹tyni¹ uformowa³
siê górniczy pochód, który przeszed³ na
pl. Mickiewicza. Tam, po odegraniu hym-
nu pañstwowego, pod pomnikiem Po-
znañskiego Czerwca 1956 r. z³o¿ono
wi¹zanki kwiatów od PGNiG, WSG,

ZZGNiG i zwi¹zków zawodowych. Spod
pomnika uczestników uroczystoœci prze-
wieziono autokarami na teren Miêdzyna-
rodowych Targów Poznañskich, gdzie
w pawilonie zwanym popularnie Iglic¹
odby³a siê akademia. Prezes Marek Kos-
sowski, przemawiaj¹c do zebranych, na
wstêpie wyjaœni³, dlaczego zarz¹d PGNiG
postanowi³ w tym roku g³ówne obchody
barbórkowe urz¹dziæ w³aœnie w Pozna-
niu. Wielkopolska i s¹siednia ziemia lu-
buska w ostatnich latach sta³y siê naj-
wiêkszym zag³êbiem górnictwa nafto-
wego i gazowego w Polsce, a w przy-
sz³oœci znaczenie tych regionów dla
bezpieczeñstwa energetycznego kraju
bêdzie jeszcze wiêksze.

W czasie tego spotkania wrêczono
kilkunastu osobom odznaczenia pañ-
stwowe i regionalne, a tak¿e tytu³y górni-
cze. Wœród goœci akademii byli m.in. wi-
cemarsza³ek Senatu RP – Jolanta Danie-
lak, senator Tadeusz Rzemykowski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Œro-
dowiska – Andrzej Mizgajski, marsza³-
kowie województwa wielkopolskiego
i lubuskiego – Stefan Miko³ajczak i An-
drzej Bocheñski, wicewojewoda wielko-
polski Waldemar Witkowski oraz prezy-
denci Poznania i Zielonej Góry – Ryszard
Grobelny i Bo¿ena Ronowicz.

Po czêœci oficjalnej wszyscy dobrze
siê bawili w czasie koncertu przygotowa-
nego przez Zbigniewa Górnego. By³a to
pe³na ¿artów i autoironii biesiada œl¹sko-
-wielkopolska, w której wyst¹pili m.in.
Katarzyna Bujakiewicz, Joanna Bartel,
Katarzyna Jamróz, Katarzyna Groniec,
Justyna Szafran, Danuta Melzer, zespó³
folklorystyczny Wielkopolska, Kapela
znad Baryczy i duet Masztalskich. 

Pobyt w targowej Iglicy zakoñczy³ siê
wspólnym lunchem. Wieczorem wszyscy
spotkali siê w salach hotelu Nowotel Po-
znañ Centrum na tradycyjnej Karczmie
Piwnej i Combrze Babskim. Na Karczmê
dotar³ Andrzej Brachmañski, sekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji, i Dariusz Marzec,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Skar-
bu Pañstwa. Oko³o godz. 22.00 nast¹pi-
³o po³¹czenie Karczmy i Combra, rozpo-
cz¹³ siê barbórkowy bal przy dŸwiêkach
œwietnej orkiestry tanecznej Zbigniewa
Pawlaka. Kondycja dopisa³a – bawiono
siê do pi¹tej rano. Jednym z ostatnich,
który zszed³ z parkietu, by³ prezes Marek
Kossowski. �
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Marek Kossowski, prezes PGNiG S.A. z³o¿y³ zebranym ¿yczenia.

Senator Tadeusz Rzemykowski, nafciarz pra-
wie od urodzenia, w czasie konkursu na naj-
lepszego opowiadacza „karczmianych”dow-
cipów

Niech ¿yje nam górniczy stan!



Jak w szwajcarskim zegarku

Wstyczniu 2004 r. podjê³a
dzia³alnoœæ firma Katanja-
-Neoval Oil Dystrybucja,

bêd¹ca krajowym przedstawicielem
obecnej na rynkach œwiatowych ju¿ od
ponad szeœædziesiêciu lat, znanej
szwajcarskiej firmy Neoval Oil AG. Tym
samym równie¿ dla polskich odbiorców
dostêpne s¹ wielozadaniowe szwajcar-
skie œrodki smaruj¹ce, konserwuj¹ce,
zabezpieczaj¹ce przed korozj¹, pene-
truj¹ce i uruchamiaj¹ce po³¹czenia me-
chaniczne, czyszcz¹ce i uszlachetniaj¹-
ce paliwa itp. 

Kilkadziesi¹t lat doœwiadczeñ w tej
dziedzinie i referencje tak wymagaj¹-
cych bran¿, jak lotnictwo, przemysl
zbrojeniowy, motoryzacja, przemys³
maszynowy i metalowy, petrochemia
i gazownictwo, budownictwo czy go-
spodarka komunalna zapewne spra-
wi¹, i¿ równie¿ w Polsce te nowocze-
sne produkty znajd¹ uznanie. 

– Oczekujemy, ¿e polskie gazownic-
two i górnictwo naftowe do³¹cz¹ do
grona naszych klientów – mówi Krzysz-
tof Œwiacki, prezes Katanja Neoval Oil
Dystrybucja. – W³aœnie w tych dziedzi-
nach oferowane przez nas produkty
przynosz¹ wymierne efekty ekonomicz-
ne. Tu bowiem eksploatowane maszyny
i urz¹dzenia pracuj¹ w ekstremalnie
trudnych warunkach, na wolnym po-
wietrzu, nara¿one na dzia³anie agresyw-
nych czynników pogodowych i korozjê.
Mamy œrodki, które pozwol¹ fachowo
zatroszczyæ siê o ten maj¹tek, znakomi-
cie sprawdzaj¹ siê wszêdzie tam, gdzie
w grê wchodzi niezawodnoœæ, spraw-
noœæ i jakoœæ monta¿u, remontów i bie-
¿¹cego serwisu. A to oznacza póŸniej
bezawaryjnoœæ pracy maszyn, wyd³u¿e-
nie czasu ich eksploatacji, czyli oszczêd-
noœci znajduj¹ce jednoznaczny wyraz
w rachunku kosztów.

Du¿e nadzieje wi¹¿e krajowy
przedstawiciel szwajcarskiej firmy
z produktem Neoval® Oil Spray. To
antystatyczny, reprezentuj¹cy techno-
logie z najwy¿szej pó³ki, œrodek kon-
serwuj¹cy, separuj¹cy i smaruj¹cy
ogólnego przeznaczenia do armatury
dla przemys³u gazowniczego i petro-
chemicznego, sprzêtu komunalnego,
œrodków transportu, aparatury kon-
trolno-pomiarowej itp. Jest ekono-
miczny w zastosowaniu, ekologiczny
(jako gazu noœnego w pojemnikach
ciœnieniowych, w których jest sprze-
dawany, u¿yto propanu-butanu, dziê-
ki czemu mo¿na by³o wykluczyæ fre-
ony).

Neoval® Oil Spray jest uszlachet-
nionym olejem mineralnym, nie zawie-
raj¹cym kwasów i ¿ywic, rozpuszczal-
ników, silikonu i smarów sta³ych. Jest
nieszkodliwy, nie podra¿nia naskórka
i ma przyjemny aromat. Gwarantuje
d³ugotrwa³e smarowanie bez osadów
przy du¿ej odpornoœci na ciœnienie
i temperaturê od -45° do 500° C. Ma
doskona³e w³aœciwoœci penetruj¹ce
i kapilarne. Chroni przed korozj¹, tak¿e
przy kontakcie z wod¹ morsk¹ (test
EMPA nr 124964-3/90). Pozostaje
neutralny wobec materia³ów uszczel-
niaj¹cych, jest antystatyczny i nigdy siê
nie skleja.

Neoval® Oil Spray zastêpuje co
najmniej dziesiêæ innych produktów
specjalnych: np. oleje smaruj¹ce i ³o¿y-
skowe, olej do wiercenia i ciêcia, olej
penetruj¹cy, œrodek do usuwania rdzy
(wciska siê pod warstewkê wody, wy-
piera j¹ i zatrzymuje korozjê), do
ochrony antykorozyjnej, spray do sty-
ków elektrycznych, olej do ³añcuchów,
do broni, do szlifowania, œrodki poœliz-
gowe, œrodki do oddzielania form
wtryskowych i wiele innych. 

To nowoczesny olej uniwersalny do
prac konserwatorskich i naprawczych
oraz do monta¿u maszyn, silników,
aparatury, narzêdzi, zegarów, pojaz-
dów jedno- i dwuœladowych, sprzêtu
sportowego. W gospodarstwie domo-
wym mo¿na nim nasmarowaæ (co nie
oznacza usmarowaæ, w grê wchodzi
delikatna olejowa, nie brudz¹ca mgie³-
ka) zamki, zawiasy okien, drzwi, mebli,
szyny do firanek. W ,,powa¿niejszych
rolach” s³u¿y do smarowania i konser-
wacji wind, maszyn drogowych i rolni-
czych, a nawet statków i samolotów.

Oferowany jest w opakowaniach
o pojemnoœci 400 ml 150 ml i 100 ml.
Co ciekawe, ma³y pojemnik mo¿na na-
pe³niaæ z du¿ego, wykorzystuj¹c ró¿ni-
cê ciœnieñ. Mo¿e te¿ byæ dostarczony
w postaci nadaj¹cej siê do nak³adania
pistoletem natryskowym (Neoval® Oil
MTO LV-300 o niskiej lepkoœci). 

Jak widaæ, lista mo¿liwych zastoso-
wañ tego produktu jest wyj¹tkowo
d³uga. Jakie mo¿e znaleŸæ w gazownic-
twie?

– Nasmarowane miejsca tak¿e po
d³ugim czasie nie zasychaj¹, utrzymu-
j¹c swoje w³aœciwoœci smarne, a brud
nie jest przyci¹gany ani wi¹zany. Film
smarny i ochrona antykorozyjna wy-
trzymuj¹ wiele miesiêcy, a nawet lat,
zale¿nie od ekspozycji i obci¹¿enia. Te
cechy sprawiaj¹, ¿e nasz produkt mo¿-
na stosowaæ w serwisie, konserwacji
i naprawach mechanizmów gazomie-
rzy rotorowych, turbinowych i miecho-
wych, powierzchni kul kurków kulo-
wych, powierzchni klinów zasuw, ele-
mentów ruchomych zaworów szybko
zamykaj¹cych, odcinaj¹cych, wydmu-
chowych i regulacyjnych, mechani-
zmów systemów napêdowych do za-
worów, sworzni i trzpieni zaworów,
zamków, ale te¿ konserwacji pojaz-
dów, w tym klem akumulatorów samo-
chodowych itp. – mówi prezes Œwiacki.

Wszêdzie tam, gdzie powstaje kurz
i py³, Neoval® Oil Spray zapobiega
przyklejaniu siê drobnych cz¹stek do

Krzysztof Jakubczak

Wielozadaniowe preparaty szwajcarskiej firmy Neoval Oil AG
mog¹ mieæ szerokie zastosowanie tak¿e w gazownictwie.
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smarowanych powierzchni, dziêki cze-
mu zbêdne jest potem ¿mudne czysz-
czenie detali, np. prostownic przed ga-
zomierzami, powierzchni w gazomie-
rzach, reduktorach, zaworach itd. Co
istotne, kiedy wymagane jest, aby po-
wierzchnia by³a sucha, wystarczy na-
niesiony olej pozostawiæ na kilka minut
i wytrzeæ szmatk¹ lub papierem. Po-
wstaj¹cy na powierzchni film smarny
jest jednoczeœnie odporny na ciœnienie
i temperaturê, co sprawia, ¿e mo¿na
zmniejszyæ czêstotliwoœæ smarowania.
Mo¿e znaleŸæ zastosowanie do smaro-
wania form wtryskowych i form odlew-
niczych. Bez ograniczeñ mo¿na go sto-
sowaæ do wszystkich metali, miêkkich
i twardych stopów oraz pleksiglasu,
akrylu i innych tworzyw sztucznych
oraz gumy na uszczelki.

Neoval® Oil Spray jest niezast¹pio-
ny wszêdzie tam, gdzie konieczne jest
roz³¹czanie i demonta¿ nawet mocno
skorodowanych czêœci armatury, œrub,
nakrêtek, filtrów, podgrzewaczy, zawo-
rów, po³¹czeñ ko³nierzowych, trzpieni
zaworów kulowych, odcinaj¹cych,
szybko zamykaj¹cych czy zasuw. Wy-
starczy spryskaæ te czêœci olejem i po
krótkim czasie przyst¹piæ do ich de-
monta¿u. Jeszcze lepiej zastosowaæ go
ju¿ w fazie monta¿u urz¹dzeñ – wtedy
z roz³o¿eniem ich na czynniki pierwsze,
nawet po d³u¿szym czasie, nie bêdzie
¿adnego problemu. 

Neoval® Oil Spray doskonale
sprawdza siê jako olej monta¿owy.
Wysoka zdolnoœæ do penetracji i kapi-
larna rozszerzalnoœæ oleju gwarantuj¹,
¿e nawet w niedostêpnych miejscach
smarowanie oraz ochrona przed rdz¹
i korozj¹ bêd¹ optymalne, a przez to
póŸniejsze odkrêcanie œrub i nakrêtek
czy ca³ej armatury gazowniczej, roz-
dzielanie zapieczonych ko³nierzy nie
sprawi k³opotu.

Preparat nie powoduje kruszenia
lub pêcznienia materia³ów stosowa-
nych na uszczelki (jak tworzywa
sztuczne i gumy). Potwierdzaj¹ to
d³ugoletnie testy terenowe i labora-
toryjne.

W warunkach produkcyjnych
i warsztatowych Neoval® Oil Spray
mo¿e byæ u¿yty jako czynnik ch³odz¹cy
obrabiane detale w trakcie wiercenia,
toczenia, frezowania, szlifowania,
gwintowania (szczególnie stali chro-

mowo-niklowych), jak równie¿ do
wszelkich prac technologicznych przy
produkcji armatury, gazomierzy i urz¹-
dzeñ gazowniczych.

Mo¿e byæ stosowany jako œrodek
smarny na precyzyjne elementy ru-
chome w reduktorach, gazomierzach,
zaworach i napêdach, ale te¿ wtedy,
gdy konieczne jest nasmarowanie
opornych zamków i zawiasów drzwi,
prowadnic w drzwiach kontenerów
stacji gazowych. Zdecydowanie wy-
ciszy pracê przek³adni napêdów za-
worów i zasuw.

To równie¿ niezast¹piony œrodek
w takich dziedzinach, jak aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka.
Sprawdza siê jako skuteczny, popra-
wiaj¹cy przewodnoœæ i wypieraj¹cy
wilgoæ spray do wszelkiego rodzaju
styków elektrycznych. Mo¿na go u¿y-
waæ w po³¹czeniach kabli, szaf roz-
dzielni, przelicznikach i przetworni-
kach, rejestratorach, przekaŸnikach,
a tak¿e klasycznych mechanizmach ze-
garowych.

Jak powszechnie wiadomo, pojazdy
i maszyny na budowach stacji gazo-
wych i gazoci¹gów pracuj¹ w wyj¹tko-
wo ciê¿kich warunkach. Tu równie¿ za-
stosowanie Neoval® Oil Spray pokazu-
je zalety preparatu. Nie tylko jako œro-
dek do konserwacji pojazdów i maszyn
(samochodów, koparek, dŸwigów, ci¹-
garek, tzw. kretów i vackerów, narzêdzi
pneumatycznych i elektrycznych stoso-
wanych w pracach budowlanych
i ziemnych), ale równie¿ jako œrodek
poœlizgowy w trakcie wci¹gania rur sta-
lowych i polietylenowych, reliningu
i wci¹gania kabli. Utrzymuje dro¿noœæ
dysz pistoletów natryskowych i urz¹-
dzeñ do natryskiwania farb. 

– To tylko jeden z oferowanych
przez nasz¹ firmê produktów, które
polecalibyœmy bran¿y gazowniczej –
podkreœla prezes Krzysztof Œwiacki. –
Myœlê, ¿e z zainteresowaniem spo-
tkaj¹ siê równie¿ Neoval® Oil Quick
Cleaner – nowoczesny, dodawany do
paliwa œrodek czyszcz¹cy z nagaru
i zanieczyszczeñ do silników benzy-
nowych z katalizatorami lub bez czy
te¿ Neoval® Oil Moderndiesel – bar-
dzo skuteczny, dodawany do paliwa
œrodek czyszcz¹cy i uszlachetniaj¹cy
(zmniejsza zu¿ycie paliwa) do silni-
ków wysokoprê¿nych. Proponujemy
równie¿ Neoval® Oil Rubin G-8 –
œrodek zalecany do pojazdów pracu-
j¹cych w trudnych warunkach, do
wszystkich silników benzynowych
oraz wysokoprê¿nych, a szczególnie
przy uk³adach dwupaliwowych (ben-
zyna i LPG). Ten ostatni to zarazem
sprawdzony, uszlachetniaj¹cy œrodek
do paliw p³ynnych do kot³owni (na
olej lekki, œredni i ciê¿ki), zmniejsza-
j¹cy ich zu¿ycie nawet o 5 proc. Co
zaœ szczególnie powinno zaintereso-
waæ u¿ytkowników starych aut, m.in.
fiatów 125p, polonezów i maluchów
wyposa¿onych w silniki przystosowa-
ne do spalania benzyn o³owiowych,
Rubin G-8 mo¿na stosowaæ jako do-
datek do benzyny bezo³owiowej.
Dziêki temu wci¹¿ jeszcze je¿d¿¹cych
wys³u¿onych aut, z pocz¹tkiem przy-
sz³ego roku, kiedy zniknie ze sprze-
da¿y benzyna uniwersalna, nie bêd¹
musieli odstawiæ na ko³ki. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e równie¿ w tym przeja-
wia siê filozofia dzia³ania naszej firmy
– dbamy o ka¿dego klienta. �



PGNiG S.A.

Narzêdzie od SAP-a

Wkwietniu 2004 r. firmy PGNiG S.A. i SAP Polska
Sp. z o.o. podpisa³y umowy na wdro¿enie Zinte-
growanego Systemu Zarz¹dzania (ZSZ), oparte-

go na platformie informatycznej mySAP Business Suite. Na
projekt sk³adaj¹ siê umowy: generalna, licencyjna, wdro¿e-
niowa, serwisowa i szkoleniowa. Zintegrowany system in-
formatyczny obejmie swoim dzia³aniem podstawowe ob-
szary funkcjonowania Grupy Kapita³owej PGNiG S.A. 

Celem wdro¿enia ZSZ w PGNiG S.A. jest m.in. uspraw-
nienie i ujednolicenie procesów bud¿etowania i planowania
finansowego oraz zarz¹dczego, skrócenie czasu obiegu do-
kumentów i przyspieszenie procesu raportowania. 

Wdro¿enie systemu przebiegaæ bêdzie w kilku etapach.
Pierwszym efektem prac wdro¿eniowych bêdzie oddanie
do eksploatacji w mySAP Financials – rozwi¹zania umo¿li-
wiaj¹cego zarz¹dzanie sfer¹ finansowo-ksiêgow¹ spó³ki. 

– Wdro¿enie nowoczesnego narzêdzia, którym jest Zin-
tegrowany System Zarz¹dzania u³atwi z pewnoœci¹ prze-
p³yw informacji w Grupie Kapita³owej PGNiG S.A. i pozwo-
li na koordynacjê procesów biznesowych w poszczegól-
nych obszarach dzia³alnoœci. Jednoczeœnie bêdzie mia³o to
wymierne efekty w postaci zwiêkszenia wartoœci firmy, co
jest niezwykle wa¿ne ze wzglêdu na planowan¹ publiczn¹
emisjê akcji. – mówi³ po podpianiu umowy z S.A. Polska
Marek Kossowski, prezes zarz¹du PGNiG S.A. – Wdro¿e-
nie aplikacji SAP pozwoli nam przygotowaæ siê do debiutu
gie³dowego i spe³niania wymogów w zakresie dostarczania
informacji finansowo-ekonomicznych. System umo¿liwi
efektywne zarz¹dzanie firm¹ na poziomie operacyjnym
i strategicznym, m.in. u³atwi proces przygotowania taryf. 

– Cieszy mnie fakt, i¿ firma PGNiG S.A. wybra³a roz-
wi¹zanie SAP, które z pewnoœci¹ pozwoli na jeszcze szyb-
sze i sprawniejsze dostosowanie dzia³alnoœci firmy do po-
trzeb i oczekiwañ rynku europejskiego, wesprze procesy
restrukturyzacji i dostosowania przedsiêbiorstw wchodz¹-
cych w sk³ad Grupy PGNiG do prowadzenia dzia³alnoœci
w warunkach deregulacji rynku gazowniczego – powiedzia³
Grzegorz Rogaliñski, prezes zarz¹du SAP Polska. 

– Jednoczeœnie system ten pozwoli na zintegrowanie
zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych procesów biz-
nesowych, co w efekcie przyczyni siê do obni¿enia kosztów
i zwiêkszy konkurencyjnoœæ PGNiG. 

Przypomnijmy czytelnikom, ¿e SAP jest wiod¹cym
w œwiecie dostawc¹ rozwi¹zañ biznesowych. Rozwi¹zania
SAP® s¹ zaprojektowane w taki sposób, aby spe³niaæ wy-
magania organizacji ka¿dej wielkoœci – od ma³ych i œred-
nich firm po organizacje dzia³aj¹ce na skalê globaln¹. Roz-
wi¹zania mySAPTM Business Suite pomagaj¹ przedsiêbior-
stwom z ca³ego œwiata pog³êbiaæ relacje z klientami, opty-
malizowaæ wspó³pracê z partnerami oraz zapewniaæ efek-
tywnoœæ ³añcuchów dostaw i dzia³añ biznesowych. Rozwi¹-
zania te oparto na SAP NetWeaverTM, otwartej platformie
integracyjnej i aplikacyjnej, która gwarantuje redukcjê z³o-
¿onoœci operacji oraz zmniejszenie ca³kowitego kosztu eks-
ploatacji (TCO), a tak¿e wsparcie zmian i innowacji bizne-
sowych. Do efektywnej obs³ugi podstawowych procesów,
specyficznych dla ró¿nych bran¿, od „Aerospace” po „Uti-
lities”, SAP oferuje ponad 25 unikalnych zestawów rozwi¹-
zañ bran¿owych. Obecnie ju¿ ponad 21 600 firm z przesz³o
120 krajów wykorzystuje ponad 69 700 instalacji oprogra-
mowania SAP. Firma SAP ma filie w przesz³o
50 krajach i jest notowana na kilku gie³dach, w tym na gie³-
dzie frankfurckiej oraz nowojorskiej, pod symbolem SAP.
W Polsce z rozwi¹zañ SAP korzysta oko³o 450 firm. 

Misj¹ projektu jest dostarczenie Grupie PGNiG jed-
nolitego, zintegrowanego systemu zarz¹dzania, dziêki
któremu mo¿liwa bêdzie realizacja wybranych celów
strategicznych (o których mowa poni¿ej) w perspekty-
wie kilku najbli¿szych lat. 

Wdro¿enie obejmuje funkcjonalnoœæ systemu, wspiera-
j¹c¹ procesy zwi¹zane z zarz¹dzaniem finansami w Grupie
PGNiG. W dalszych fazach projektu rozpatrywane jest
wdro¿enie kolejnych modu³ów funkcjonalnych, obs³uguj¹-
cych pozosta³e procesy gospodarcze PGNiG. 

Do celów strategicznych wdro¿enia Zintegrowanego
Systemu Zarz¹dzania zaliczyæ nale¿y: 
� Zapewnienie zgodnoœci dzia³añ prowadzonych

przez PGNiG z wymaganiami obowi¹zuj¹cych ure-
gulowañ prawnych w odniesieniu zarówno do dzia³al-
noœci operacyjnej, jak i raportowania finansowego
(ustawa o rachunkowoœci, w szczególnoœci zasady spo-
rz¹dzania sprawozdañ finansowych przez spó³ki po-
wi¹zane oraz zale¿ne PGNiG, miêdzynarodowe stan-
dardy rachunkowoœci MSR, podatek dochodowy CIT
oraz podatek VAT, kodeks spó³ek handlowych, prawo
energetyczne, wytyczne i zalecenia Urzêdu Regulacji
Energetyki); 

� Przygotowanie PGNiG do funkcjonowania w formie
spó³ki gie³dowej w zakresie wymogów dostarczania
informacji finansowo-ekonomicznych dla potrzeb Ko-

Piotr Zbicki
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Zbli¿aj¹ca siê prywatyzacja PGNiG S.A.
poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ
restrukturyzacji spó³ki i – przede wszystkim
– usprawnienia zarz¹dzania zarówno 
sam¹ firm¹, jak i grup¹ kapita³ow¹.
Niezbêdne sta³o siê zatem u¿ycie mo¿liwie
najnowoczeœniejszych narzêdzi, takich jak
aplikacja Zintegrowanego Systemu
Zarz¹dzania. Wybór pad³ na SAP. 
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misji Papierów Wartoœciowych i Gie³d oraz uczestników
obrotu publicznego akcjami w zwi¹zku z planowanym
wprowadzeniem akcji PGNiG do obrotu publicznego na
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych; 

� Umo¿liwienie wprowadzenia jednolitych zasad ra-
portowania w PGNiG. Okreœlenie wymagañ odnoœnie
raportowania oraz zdefiniowanie zasad raportowania
w PGNiG, w odniesieniu do obowi¹zuj¹cych uregulo-
wañ prawnych; 

� Usprawnienie procesów gospodarczych (zwi¹zanych
z finansami) oraz stworzenie dokumentacji przebiegu
tych¿e procesów w celu zapewnienia odpowiedniego
dostêpu do informacji zarz¹dczej (analizy, raporty,
benchmarking itp.) w wymaganym czasie. 
Wdro¿enie zintegrowanego systemu informatycznego

przyczyni siê równie¿ do osi¹gniêcia celów natury opera-
cyjnej, do których nale¿¹ miêdzy innymi: 
� Usprawnienie procesów zarz¹dzania oraz kontroli finanso-

wo-zarz¹dczej poprzez wprowadzenie jednolitych zasad
bud¿etowania, planowania finansowego oraz znacznego
skrócenia czasu obiegu dokumentów w PGNiG; 

� Umo¿liwienie dok³adniejszej analizy oraz kontroli za-
rz¹dczej przychodów, kosztów i wybranych pozycji bi-
lansowych w przekroju na miejsca powstawania kosz-
tów i generowania przychodów; 

� Konsolidacja informacji finansowej oraz zarz¹dczej na
poziomie centrali; 

� Automatyzacja i standaryzacja procesu raportowania
i sprawozdawczoœci finansowej oraz procedur ksiêgo-
wych w PGNiG w celu osi¹gniêcia przejrzystych i jed-
nolitych zasad raportowania finansowego dla wszyst-
kich jednostek prawno-organizacyjnych PGNiG; 

� Znacz¹ce skrócenie czasu obiegu informacji oraz doku-
mentów w PGNiG poprzez ujednolicenie systemu ra-
portowania oraz optymalizacjê i usprawnienie procesu
raportowania w PGNiG; 

� Umo¿liwienie zarz¹dzania poprzez bud¿ety. 
Wdro¿enie zintegrowanego systemu informatycznego

ma tak¿e przyczyniæ siê do osi¹gniêcia celów finanso-
wych, do których nale¿¹ miêdzy innymi: 
� Stworzenie dodatkowych mo¿liwoœci poszukiwania

sposobów podniesienia rentownoœci PGNIG; 
� Mo¿liwoœæ dokonywania szczegó³owej analizy rentow-

noœci poszczególnych jednostek PGNiG; 
� Mo¿liwoœæ dokonywania szczegó³owej analizy efektyw-

noœci kosztowej poszczególnych jednostek PGNiG; 
� Zwiêkszenie efektywnoœci zespo³ów analitycznych i roz-

liczeniowych poprzez automatyzacjê i usprawnienie
niektórych procesów biznesowych. 
Natomiast oczekiwane rezultaty mo¿na zdefiniowaæ

nastêpuj¹co: 
� Uzyskanie sprawnego, zintegrowanego rozwi¹zania

w zakresie obs³ugi informacyjnej rachunkowoœci finan-
sowej i zarz¹dczej w PGNiG. 

� Wdro¿one zintegrowane rozwi¹zanie, zapewniaj¹ce
szerok¹ dostêpnoœæ informacji niezbêdnych do realiza-
cji za³o¿onych przez PGNiG celów strategicznych, ope-
racyjnych oraz finansowych. 

ROZWI¥ZANIE WDRO¯ENIOWE
FIRMY SAP

Wdro¿enie rozwi¹zania biznesowego przedsiêbiorstwa, wy-
korzystuj¹cego jako narzêdzie oprogramowanie mySAP Business
Suite jest z³o¿onym przedsiêwziêciem organizacyjnym, technicz-
nym, a przede wszystkim biznesowym. Oznacza tak¿e ingerencjê
zarówno w struktury organizacyjne przedsiêbiorstwa, procedury
jego dzia³ania, jak i zakres odpowiedzialnoœci i uprawnieñ po-
szczególnych pracowników. Poniewa¿ przynieœæ ma ono przed-
siêbiorstwu konkretne efekty biznesowe, konieczne jest przepro-
wadzenie wdro¿enia szybko i sprawnie. 

Maj¹c na wzglêdzie dobro przedsiêbiorstwa i kieruj¹c siê
zasad¹, i¿ pomyœlna i sprawna implementacja systemu SAP
jest warunkiem szybkiego i pe³nego wykorzystania jego zalet,
firma SAP przygotowa³a metodykê wdro¿enia – pod naz-
w¹ ASAP, wykorzystuj¹c¹ wieloletnie doœwiadczenia zdobyte
przy implementacji systemów SAP w wielu przedsiêbiorstwach
na ca³ym œwiecie. 

W metodyce ASAP mo¿na stwierdziæ bardzo wyraŸnie zary-
sowan¹ hierarchiczn¹ strukturê organizacji projektu. Proces im-
plementacji podzielony zosta³ na piêæ faz. W ka¿dej fazie imple-
mentacji dzia³ania, jakie powinny zostaæ wykonane, zgrupowane
zosta³y w kilkupoziomowej strukturze. Ka¿da faza sk³ada siê z kil-
ku pakietów roboczych (pierwszy poziom – ang. work packages)
sk³adaj¹cych siê z wielu dzia³añ (drugi poziom – ang. activities).
Poszczególne dzia³ania z³o¿one zosta³y z kilku zadañ (trzeci po-
ziom – ang. tasks). Nale¿y podkreœliæ, ¿e zarówno wszystkie fazy
i pakiety robocze, jak i wszystkie dzia³ania rozpoczynaj¹ siê, gdy
spe³nione zosta³y okreœlone warunki wejœciowe, a koñcz¹ siê osi¹-
gniêciem jasno okreœlonego w metodyce ASAP wyniku dla danej
fazy, pakietu roboczego, dzia³ania i zadania, po zrealizowaniu
kontroli jakoœci przez kierownika projektu. 

W ramach ka¿dego z etapów wdro¿enia mySAP w PGNiG
wyró¿niæ mo¿na wy¿ej wspomniane fazy, które bezpoœrednio
odnosz¹ siê do stosowanej metodyki wdro¿enia ASAP. Meto-
dyka rozró¿nia 5 faz wdro¿enia systemu: 
– Przygotowanie projektu – utworzenie/mobilizacja zespo-

³ów projektowych w jednostkach bior¹cych udzia³ w danym
etapie prac i danym strumieniu; 

– Budowanie rozwi¹zania (koncepcja biznesowa) – opis,
w jaki sposób i przy u¿yciu jakich mechanizmów system
wspieraæ bêdzie okreœlone procesy gospodarcze; 

– Parametryzacja systemu (realizacja) – dostosowanie
funkcjonalnoœci systemu do wymagañ opisanych w po-
przedniej fazie; 

– Przygotowanie do Startu Produktywnego – szkolenie
u¿ytkowników systemu i przeniesienie danych ze starych
systemów; 

– Start Produktywny i Wsparcie – uruchomienie systemu,
nadzór i drobne korekty. 

Nowoczesny system zarz¹dzania, taki jak SAP-owski, po-
mo¿e zarz¹dzaæ skomplikowan¹ struktur¹ organizacyjn¹ spó³-
ki PGNiG S.A. i jego grup¹ kapita³ow¹, co przynieœæ mo¿e tyl-
ko korzyœæ, zw³aszcza w procesie prywatyzacji. Optymalizacja,
któr¹ wymusza ZSZ, to ni¿sze koszty, lepsza wiedza o proce-
sach zachodz¹cych w firmie i ³atwiejsze, a zarazem – skutecz-
niejsze zarz¹dzanie. �

Wdro¿enie
aplikacji SAP
umo¿liwi
efektywne
zarz¹dzanie
na poziomie
operacyjnym
i strategicznym.
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DOLNOŒL¥SKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA

Marzena Majdzik

Daleko od sieci

Tradycj¹ sta³o siê ju¿ organizowanie przez Sto-
warzyszenie In¿ynierów i Techników Przemy-
s³u Naftowego i Gazowniczego wraz z Dolno-

œl¹sk¹ Spó³k¹ Gazownictwa dwa razy do roku – wio-
sn¹ i jesieni¹ – sympozjów o tematyce gazowniczej
i naftowej.

W WYJ¥TKOWYM NASTROJU

Tym razem na miejsce spotkania wybraliœmy uro-
kliwy zak¹tek Dolnego Œl¹ska, Zamek Ksi¹¿, niedale-
ko Wa³brzycha. Obiekt, jeden z trzech najwiêkszych
zamków w Polsce (po Malborku i Wawelu), po³o¿o-
ny na wysokiej skale, wyrastaj¹cej ponad dolinê
op³ywaj¹cej j¹ rzeki, od dawna fascynuje swoim
ogromem i piêknem. Ostatnio zosta³ pieczo³owicie
odrestaurowany i stanowi znakomit¹ oprawê orga-
nizowanych w nim sympozjów. Pobyt w historycz-
nych wnêtrzach, gdzie jeszcze kilkadziesi¹t lat temu
przechadza³a siê piêkna ksiê¿na Daisy, wprowadzi³
nas w wyj¹tkowy, nieco podnios³y nastrój.

Sympozjum poœwiêcone by³o zagadnieniom
zwi¹zanym z zastosowaniem skroplonego gazu
ziemnego (LNG) do zasilania rejonów znacznie od-
dalonych od sieci gazowych lub do wspomagania
dostaw sieciowych gazu w okresach poborów szczy-
towych (tzw. peak sheaving). 

Kwestiê produkcji i transportu skroplonego me-
tanu przybli¿y³ nam Jan Rudnicki, dyrektor KRIO
Odolanów, jedynego w kraju producenta LNG.

Aspekty techniczne i ekonomiczne stosowania
skroplonego gazu ziemnego przygotowali i przed-
stawili koledzy z BSiPG Gazoprojekt S.A. 

ZD¥¯YÆ PRZED KONKURENCJ¥

Tematem LNG interesujemy siê ju¿ od pewnego
czasu. W przysz³ym roku zamierzamy zrealizowaæ
pierwsz¹ inwestycjê, zwi¹zan¹ z zasilaniem ca³ej
miejscowoœci w taki w³aœnie sposób. Plany na kolejne
lata zak³adaj¹ postawienie jeszcze kilku, a nawet kil-
kunastu, instalacji LNG w miejscowoœciach Dolnego
Œl¹ska, gdzie doprowadzenie gazu sieciowego jest
nieop³acalne z uwagi na du¿¹ odleg³oœæ od Ÿród³a
b¹dŸ wyj¹tkowo trudne warunki terenowe. 

Cena gazu skroplonego, zakupionego w KRIO
Odolanów, jest doœæ atrakcyjna, wiêc analizy wyka-
zuj¹ op³acalnoœæ takich przedsiêwziêæ ju¿ przy od-
biorach ok. 300-400 m3/h. Porównuj¹c nak³ady na
budowê kompletnej instalacji rozprê¿ania gazu i bu-
dowê gazoci¹gów doprowadzaj¹cych (³¹cznie
z op³at¹ za przy³¹czenie do sieci przesy³owej), widzi-
my, ¿e zastosowanie LNG jest czêsto niezwykle ko-
rzystnym rozwi¹zaniem. 

Dodatkowo, w przypadku naszego regionu, blis-
koœæ Odolanowa daje poczucie pewnoœci i termino-
woœci dostaw gazu. W takiej metodzie gazyfikacji do-

Skroplony gaz ziemny jest szans¹
na gazyfikacjê terenów znacznie
oddalonych od sieci gazowych.

Zamek Ksi¹¿ – fasada frontowa
fot. Ma³gorzata Wid³ak, DSG
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strzegamy te¿ skuteczny sposób walki z konkurencj¹,
która ³atwiej podejmuje ryzyko inwestycyjne, zwi¹za-
ne z budow¹ sieci zasilaj¹cej nowych odbiorców i mo-
¿e przez to docieraæ do nie zgazyfikowanych terenów
przed nami.

TECHNOLOGIA LNG

Polega ona na magazynowaniu skroplonego
(po sch³odzeniu do temperatury poni¿ej minus
161°C) metanu, w specjalnych, pró¿niowo izolo-
wanych zbiornikach, pod ciœnieniem od 0,6 do 1,2
MPa, a nastêpnie, poddaniu go przemianie z fazy
ciek³ej w gazow¹ w urz¹dzeniach zwanych regazy-
fikatorami. Uk³ad rozprê¿ania, w którym skroplony
gaz przep³ywa przez system parowników, mo¿na
dobraæ indywidualnie tak, aby ciœnienie, wielkoœæ
przep³ywu i temperatura wychodz¹cego gazu by³y
dostosowane do parametrów wymaganych przez
odbiorcê gazu. 

Terminal LNG sk³ada siê z:
� zbiorników LNG (nadziemnych, podziemnych),
� parowników (czynnikiem ogrzewaj¹cym mo¿e

byæ woda morska lub rzeczna, powietrze atmos-
feryczne, para wodna, energia elektryczna, cie-
p³o ze spalania paliw gazowych lub p³ynnych),

� uk³adu tankowania,
� uk³adu pomiarowego,
� uk³adu redukcyjnego,

� systemu zabezpieczaj¹cego,
� systemu nawaniania.

DODATKOWE US£UGI

Na ¿yczenie inwestora, bezobs³ugowy terminal
mo¿e byæ zaopatrzony w automatyczny system ste-
rowania oraz telemetriê.

Dostawa gazu LNG od producenta do terminalu
odbywa siê cysternami specjalnie przystosowanymi
do tego celu. 

Do tej pory w polskim prawodawstwie brak
szczegó³owych przepisów dotycz¹cych warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ termina-
le LNG oraz przepisów dotycz¹cych bezpieczeñ-
stwa ich eksploatacji. Uzupe³nienia o zapisy doty-
cz¹ce LNG wymagaj¹ tak¿e przepisy prawa ener-
getycznego.  �

Dolnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Ziêbicka 44, 50-507 Wroc³aw
tel.  +48 (71) 336 65 66, +48 (71) 364 94 00
faks +48 (71) 336 78 17
www.gazownia.pl

Cena gazu
skroplonego,
zakupionego
w KRIO
Odolanów,
jest doœæ
atrakcyjna.
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BIE¯¥CE WYDARZENIA W DOLNOŒL¥SKIEJ
SPÓ£CE GAZOWNICTWA

� Rozpoczête w styczniu tego roku prace
nad wdro¿eniem Zintegrowanego Systemu
Zarz¹dzania, z udzia³em firmy doradczej
DGA S.A. z Poznania, dobiegaj¹ koñca.
W lipcu wdro¿ono do stosowania 
dokumentacjê systemu; przeszkolono
przysz³ych adytorów wewnêtrznych.
Przeprowadzenie audytu certyfikuj¹cego
przewidywane jest w marcu 2005 r. 

� Wy³oniona w drodze przetargu firma
Andersen Business Consulting sp. z o.o.
z Warszawy przystêpuje do opracowania
strategii dzia³ania Dolnoœl¹skiej Spó³ki
Gazownictwa. Prace zostan¹ zakoñczone
w po³owie marca przysz³ego roku. 

� Œladem innych spó³ek, utworzyliœmy
dwa stanowiska opiekunów klienta
kluczowego. W miarê potrzeb liczba etatów
mo¿e siê zwiêkszaæ. Nabór prowadziliœmy
spoœród swoich pracowników.
Powo³ane na te stanowiska osoby ju¿ 
rozpoczê³y dzia³ania i wkrótce spodziewamy siê
pierwszych efektów ich pracy. 



GÓRNOŒL¥SKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA

Halina Girycka

Wwyniku zewnêtrznego audytu jednostki
certyfikuj¹cej Polskiego Centrum Badañ
i Certyfikacji S.A., 8 listopada bie¿¹cego

roku Górnoœl¹skiej Spó³ce Gazownictwa przyznano
Certyfikat

Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania
Jakoœæ � Bezpieczeñstwo i Higiena Pracy � Œrodowisko
oraz Miêdzynarodowy Certyfikat IQ NET wed³ug
standardów ISO. 

Uroczyste wrêczenie certyfikatów nast¹pi³o pod-
czas Biesiady Gazowniczej 2004, która odby³a siê
9 grudnia w Zabrzu. 

Otrzymane certyfikaty potwierdzaj¹, ¿e Górnoœl¹-
ska Spó³ka Gazownictwa spe³nia wymagania norm
PN-EN ISO 9001:2001, PN-N-18001:2004, PN-EN
ISO 14001:1998 w zakresie: 
� zakup, sprzeda¿ i dystrybucja gazu ziemnego oraz

obs³uga klientów w tym zakresie, 
� dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska, poprawy

warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników
zgodnie z przyjêt¹ „Polityk¹ Jakoœci, Œrodowisko-
w¹, Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy”. 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania jest
w spó³ce realizowana przez: 
� zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego

w zakresie jakoœci i ci¹g³oœci dostaw gazu; 
� spe³nienie wymagañ klientów poprzez polepsza-

nie jakoœci oferowanych us³ug; 
� identyfikowanie wymagañ prawnych, ustawo-

wych i podejmowanie w³aœciwych œrodków w celu
uzyskania zgodnoœci z tymi wymaganiami w za-
kresie jakoœci, ochrony œrodowiska oraz bezpie-
czeñstwa i higieny pracy; 

� podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ograni-
czenia niekorzystnego oddzia³ywania na œrodowi-
sko oraz przeciwdzia³ania zagro¿eniom œrodowi-
skowym ze szczególnym uwzglêdnieniem racjo-
nalnego gospodarowania odpadami; 

� podnoszenie umiejêtnoœci i kwalifikacji pracowni-
ków poprzez sta³e kszta³cenie w celu podnoszenia
ich œwiadomoœci w zakresie jakoœci, œrodowiska
oraz bezpiecznego wykonywania pracy; 

� d¹¿enie do sta³ej poprawy stanu bezpieczeñstwa
i higieny pracy oraz zapobieganie wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym; 

� eksploatacjê sieci gazowej zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi procedurami przy wykorzystaniu nowocze-
snych technologii; 

� anga¿owanie pracowników do dzia³añ na rzecz
poprawy bezpieczeñstwa ludzi i otaczaj¹cego œro-
dowiska; 

� kszta³towanie œwiadomoœci w zakresie funkcjono-
wania Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania; 

� spe³nianie wymagañ i ci¹g³e doskonalenie Zintegro-
wanego Systemu Zarz¹dzania zgodnego z normami
PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:1998,
PN-N-18001:2004. 
Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹, Œro-

dowiskowego oraz Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy
zgodnie ze standardami ISO i PN zosta³ wdro¿ony
w spó³ce w lipcu 2004 roku. Rozpoczynaj¹c pracê
nad wdro¿eniem ZSZ spó³ka kierowa³a siê przede
wszystkim nowoczesnym podejœciem do zarz¹dzania,
daj¹c wyraz dba³oœci o jakoœæ œwiadczonych us³ug,
œrodowisko i bezpieczeñstwo za³ogi. 

Certyfikaty
dla Górnoœl¹skiej Spó³ki
Gazownictwa
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Wdro¿ony
system
zarz¹dzania
posiada
zdolnoœæ
szybkiej
reakcji
na zmiany
rynku.
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Zintegrowany system zarz¹dzania, modeluj¹c
procesy zachodz¹ce w firmie, opracowali pracownicy
spó³ki przy pomocy doradcy – firmy konsultingowej
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania. W ra-
mach ka¿dego procesu okreœlono dane wejœciowe
i wyjœciowe, zidentyfikowano i okreœlono procedury
postêpowania dla pracowników, których dzia³ania
maj¹ istotny wp³yw na zadania realizowane w ra-
mach ca³ego systemu. 

System zarz¹dzania Górnoœl¹skiej Spó³ki Gazow-
nictwa, bêd¹cy wypadkow¹ wymagañ norm PN-EN
ISO 9001:2001, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO
14001:1998 jest narzêdziem maj¹cym wspomóc za-
rz¹dzanie spó³k¹ w realizacji jej misji i strategii dzia³a-
nia. Wprowadzenie systemu jest mo¿liwe przy zacho-
waniu sprawnego przep³ywu informacji pomiêdzy ko-
mórkami organizacyjnymi w aspekcie organizacji za-
rz¹dzania, œwiadczonych us³ug, zarz¹dzania ochron¹
œrodowiska, zarz¹dzania ochron¹ i bezpieczeñstwem
pracy, wzrostu konkurencyjnoœci i technologii infor-
matycznych. ZSZ zrealizowany i wdro¿ony w nowo-

czesnej wersji informatycznej jest doskona³ym narzê-
dziem u³atwiaj¹cym pracê i zarz¹dzanie w GSG. 

Aby zapewniæ spó³ce zdolnoœæ do efektywnego
stawiania czo³a wymogom konkurencji na rynku
energetycznym, wdro¿ony system zarz¹dzania posia-
da zdolnoœæ szybkiej reakcji na zmiany rynku, adapta-
cji do zmian w przepisach obowi¹zuj¹cego prawa
oraz jest zorientowany na ci¹g³e doskonalenie stan-
dardów obs³ugi klienta. 

Podkreœliæ nale¿y, ¿e Górnoœl¹ska Spó³ka Gazow-
nictwa jest pierwszym przedsiêbiorstwem wchodz¹-
cym w sk³ad Grupy Kapita³owej PGNiG S.A. w War-
szawie, które uzyska³o

Certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania

Jakoœæ � Bezpieczeñstwo i Higiena Pracy � Œrodowisko
Certyfikat ZSZ posiada tylko oko³o 5 proc. firm w ska-
li ca³ego kraju.  �

Górnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa 
Sp. z o.o. w Zabrzu
ul. Szczêœæ Bo¿e 11, 41-800 Zabrze 
tel.  +48 (32) 373 50 00,
faks +48 (32) 271 78 01
e-mail: biuro@gaz.zabrze.pl; 
www.gaz.zabrze.pl

GAZ ZIEMNY
– SZANSA ROZWOJU OPOLSZCZYZNY

29 wrzeœnia w Hotelu Mercure w Opolu odby³a
siê I Opolska Konferencja Gazownicza pt. „Gaz
ziemny – szansa rozwoju Opolszczyzny”. Celem
konferencji by³o wytworzenie sprzyjaj¹cego kli-
matu dla rozwoju miast i gmin województwa
opolskiego. Konferencja zosta³a zorganizowana
przez Oddzia³ Opolski Polskiego Zrzeszenia In¿y-
nierów i Techników Sanitarnych i Zak³ad Gazow-
niczy w Opolu Górnoœl¹skiej Spó³ki Gazownic-
twa. Patronat nad konferencj¹ obj¹³ Marsza³ek
Województwa Opolskiego. 
W spotkaniu uczestniczyli gospodarze miast
i gmin, zainteresowani rozwojem gospodarczym
swoich gmin, instytucje finansowe dysponuj¹ce
mo¿liwoœciami doradczo-finansowymi niezbêd-
nymi do realizacji gminnych zamierzeñ oraz
przedstawiciele gazownictwa oferuj¹cy bardzo
dobry ekologiczny produkt – gaz ziemny. – Do
wspó³pracy z gminami oddajemy specjalnie powo-
³anych pracowników – koordynatorów, którzy s³u¿¹
pomoc¹ i doradztwem przy tworzeniu planów za-
opatrzenia w energiê, ciep³o i paliwa gazowe gmin
oraz przy opracowaniu planów ochrony œrodowiska.
Jesteœmy technicznie przygotowani, aby ka¿demu
zainteresowanemu klientowi dostarczyæ gaz ziemny,
gdy na to pozwala rachunek op³acalnoœci –
podkreœli³ w trakcie konferencji prasowej prezes
Górnoœl¹skiej Spó³ki Gazownictwa, Janusz
Honkowicz. 



Karpacka Spó³ka Gazownictwa

Marcin Klukowski

Punktem wyjœcia do podejmowania jakicholwiek dzia³añ
marketingowych powinna byæ sta³a obserwacja otocze-
nia przedsiêbiorstwa czy organizacji. Czynnikem makro-

otoczenia, maj¹cym najwiêkszy wp³yw na przysz³y kszta³t sek-
tora gazowego jest niew¹tpliwie dyrektywa 2003/55/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady, dotycz¹ca wspólnych zasad we-
wnêtrznego rynku gazu ziemnego. Z marketingowego punku
widzenia najwa¿niejsza jest w³aœciwa interpretacja tej dyrekty-
wy i podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu obronê rynku przez
PGNiG po deregulacji. Wdro¿enie zapisów dyrektywy przez
kraje cz³onkowskie ma na celu stworzenie konkurencyjnych ryn-
ków gazu. Zgodnie z dyrektyw¹, wzrost konkurencyjnoœci ma
natomiast spowodowaæ wzrost wydajnoœci przedsiêbiorstw ga-
zowniczych, obni¿kê cen dla klientów a przede wszystkim wy¿-
szy standard oferowanych us³ug i obs³ugi klienta. 

Z drugiej strony na sektor niew¹tpliwie coraz bardziej bê-
d¹ oddzia³ywa³y doœwiadczenia klientów z innych, bardziej
konkurencyjnych rynków. Dlatego prawdobodobnie jedyn¹
drog¹ do obrony rynku bêdzie przejœcie od marketingu trans-
akcyjnego do marketingu relacji (tzw. Customer Relationship
Management). Marketing relacji to sta³e podtrzymywanie
kontaktu z klientem, œwiadome budowanie jego lojalnoœci wo-
bec firmy, dostarczanie klientowi wartoœci dodanej do ofero-
wanych produktów, penetrowanie bazy klientów w celu  wy-
generowania jak najwiêkszej sprzeda¿y na klienta chocia¿by
poprzez tzw. cross-selling, np. sprzeda¿ i dystrybucja gazu

oraz serwisowanie instalacji gazowych i grzewczych z wyko-
rzystaniem outsourcingu.  Kampania aktywizacji klientów in-
dywidualnych o du¿ym potencjale, bêd¹ca jedn¹ z inicjatyw
wdro¿eniowych strategii marketingowych PGNiG, jest prób¹
zmiany podejœcia do klienta i wyjœcia do niego z aktywn¹
sprzeda¿¹ i obs³ug¹ poprzez dostarczenie mu kompleksowej
oferty i czêsty kontakt w ró¿nych fazach obs³ugi. 

Do przeprowadzenia pilota¿u kampanii aktywizacji klientów
indywidualnych o du¿ym potencjale wytypowana zosta³a Kar-
packa Spó³ka Gazownictwa. Kryteriami wyboru obszaru geogra-
ficznego dla przeprowadzenia pilota¿u by³y: liczba „nieaktyw-
nych przy³¹czy” gazowych na terenie spó³ki gazownictwa, wiel-
koœæ bazy klientów z grupy W1 oraz wielkoœæ bazy klientów
z grupy W2. 

Celem kampanii aktywizacji klientów indywidualnych by³o
spowodowanie migracji klientów z grup taryfowych W1 i W2
zamieszkuj¹cych budynki jednorodzinne do jak najwy¿szej gru-
py taryfowej – najlepiej do W3 (klienci wykorzystuj¹cy gaz do
ogrzewania domów) oraz zachêcenie odbiorców posiadaj¹cych
tzw. nieaktywne przy³¹cza (roboczo nazwanych grup¹ W0) do
rozpoczêcia wykorzystywania gazu ziemnego do podgrzewania
wody i/lub ogrzewania domów. 

Kampania aktywizacji klientów indywidualnych powinna
przynieœæ wymierne korzyœci. Do najwa¿niejszych nale¿y zali-
czyæ: wzrost sprzeda¿y bez ponoszenia znacz¹cych nak³adów
inwestycyjnych, odzyskanie funduszy zainwestowanych
w przy³¹cza, budowa wizerunku PGNiG i spó³ek gazowniczych
jako firm aktywnie wychodz¹cych do klientów, zdefiniowanie
zakresu informacji o kliencie, niezbêdnych do wykorzystywa-
nia obecnie i w przysz³oœci narzêdzi marketingu bezpoœrednie-
go (mailing, telemarketing), zidentyfikowanie obszarów po-
tencjalnej poprawy w procesie obs³ugi klienta i w koñcu zwe-
ryfikowanie nowych kana³ów komunikacji z klientem. 

Podstaw¹ umo¿liwiaj¹c¹ podejmowanie jakichkolwiek dzia-
³añ marketingu bezpoœredniego jest posiadanie kompleksowej
informacji o kliencie. W przedsiêbiorstwach nastawionych na
marketing relacji funkcjonuj¹ systemy informatyczne typu
CRM, umo¿liwiaj¹ce archiwizowanie informacji o kliencie,
wszystkich jego kontaktach z firm¹ i monitorowanie zachowañ
klienta w ró¿nych fazach obs³ugi. 

Obecnie jedynym Ÿród³em informacji o kliencie indywi-
dualnym w spó³kach gazownictwa jest system billingowy
INKASO firmy CROSS. W KSG jest obecnie wdra¿any system
MEGAZ, który tak¿e jest systemem typowo bilingowym. Jed-
nak¿e jego niew¹tpliw¹ zalet¹ jest fakt, ¿e jest to system opar-
ty na otwartej bazie danych, co umo¿liwia szybki transfer da-
nych o klientach. Systemy te zawieraj¹ podstawowe informacje
o kliencie, umo¿liwiaj¹ce jego bie¿¹ce rozliczanie. 

Na potrzeby kampanii wymagane by³y dane niezbêdne do
wykorzystania nowych kana³ów komunikacji, m.in. numer tele-
fonu klienta, a tak¿e dane umo¿liwiaj¹ce „przefiltrowanie” ba-

Marketing relacji
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W Karpackiej Spó³ce Gazownictwa
przeprowadzono pilota¿ kampanii
aktywizacji klientów indywidualnych
o du¿ym potencjale. Jest to próba przejœcia
od marketingu transakcyjnego
do marketingu relacji w gazownictwie.



zy potencjalnych klientów i odrzucenie grupy o najmniejszym
potencjale sprzeda¿y oraz posegementowanie klientów wg.
kryteriów np. behawioralnych. Aby zebraæ takie dane o klien-
tach z grupy W0 („puste przy³¹cza”), przygotowano specjalnê
ankietê, któr¹ rozdano kontrolerom sieci. Ankiet¹ objêto ponad
110 tys. klientów z „pustymi przy³¹czami”, zamieszkuj¹cych
domy jednorodzinne. Ankieta obejmowa³a tak¿e informacje
zwi¹zane z opisem stanu nieruchomoœci, do której doprowa-
dzone jest przy³¹cze oraz informacje o wykorzystywanym
noœniku energii do celów grzewczych. 

W wypadku klientów z grup W1 i W2 segmentacji dokona-
no na podstawie dostêpnych danych bilingowych. Brano przy
tym przede wszystkim pod uwagê dotychczasowe zu¿ycie gazu
i historiê p³atnoœci klienta. 

Wszystkie dane o klientach objêtych kampani¹ zosta³y
wprowadzone do systemu SIMKOD (system informacji marke-
tingowej klientów o du¿ym potencjale). SIMKOD to stworzona
specjalnie na potrzeby kampanii platforma informatyczna, wy-
posa¿ona w prosty w obs³udze interfejs u¿ytkownika, dostêpny
za poœrednictwem przegl¹darki internetowej. System SIMKOD
zawiera m.in. nastêpuj¹ce funkcjonalnoœci: wprowadzanie i mo-
dyfikowanie danych o kliencie, zarz¹dzanie prawami dostêpu
u¿ytkowników, uwierzytelnianie u¿ytkowników i bezpieczeñ-
stwo danych, rejestrowanie umów zawartych przez klientów
w ramach kampanii, rejestrowanie wyboru opcji ofert zakupio-
nych przez klientów oraz raportowanie wyników kampanii. 

Po zastosowaniu kryteriów warunkuj¹cych, dokonano
segmentacji i „filtracji” populacji objêtej kampani¹. Efektem
tego procesu by³o uzyskanie ostatecznej grupy docelowej
kampanii, która w przypadku W0 wynios³a 59 812 osób,

a w przypadku klientów z grup W1 i W2 wynios³a 60 204
osoby. 

W celu przygotowania jak najlepszych ofert marketingo-
wych przed pilota¿em kampanii przeprowadzono badania mar-
ketingowe. Badania odbywa³y siê w dwóch fazach i objê³y ba-
dania jakoœciowe i iloœciowe. 

W fazie pierwszej przeprowadzono badania fokusowe ma-
j¹ce na celu zidentyfikowanie czynników ró¿nicuj¹cych poten-
cjalnych klientów, kryteriów oceny noœników energii i czynni-
ków wp³ywaj¹cych na podjêcie decyzji zakupowej, a przede
wszystkim zebranie informacji na temat najbardziej po¿¹danych
sk³adników oferty marketingowej, zawieraj¹cej gaz ziemny oraz
poznanie opinii dotycz¹cej najbardziej po¿¹danych kana³ów ko-
munikacji oferty (np. prasa, mailing, call center). 

Na podstawie wniosków z badañ jakoœciowych zespó³ pro-
jektowy przyst¹pi³ do wstêpnego modelowania ofert promocyj-
nych. Za³o¿ono, ¿e oferta powinna sk³adaæ siê z elementów sty-
muluj¹cych podjêcie decyzji zakupowej dostarczonych (finan-
sowanych) przez KSG oraz z kot³ów gazowych sprzedawanych

Kampania
aktywizacji
klientów
indywidual-
nych jest
prób¹ zmiany
podejœcia
do klienta
i wyjœcia
do niego
z aktywn¹
sprzeda¿¹.

Karpacka Spó³ka Gazownictwa 
Spó³ka z o.o. w Tarnowie
ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 632 31 00, 
faks +48 (14) 632 31 11,
sekr.+48 (14) 632 31 12
www.ksg.pl, e-mail: ksg@ksg.pl
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dokoñczenie na str. 48

Nazwa segmentu

"Tradycyjni"

"Nowoczeœni"

"Aspiruj¹cy
gazownicy"

Opis segmentu

Klienci W0 spe³niaj¹cy
kryteria warunkuj¹ce
(np. czy nie byli kiedyœ
„odciêci” od gazu za nie-
terminowe p³atnoœci)
i jednoczeœnie ogrzewa-
j¹cy dom wêglem

Klienci W0 spe³niaj¹cy
kryteria warunkuj¹ce
i jednoczeœnie ogrzewa-
j¹cy dom pr¹dem, z sieci
ciep³owniczej, olejem
opa³owym b¹dŸ LPG

Klienci W1/W2 spe³nia-
j¹cy kryteria warunkuj¹-
ce

Rozdaj oferty 

Elementy oferty po stronie KSG

� przy³¹czenie do sieci gazowej za
1 PLN

� miesi¹c gazu gratis (równowar-
toœæ 200 PLN) 

oraz komunikacyjnie ulga podatko-
wa-remontowa

� przy³¹czenie do sieci gazowej za
1 PLN

� projekt instalacji wewnêtrznej za
50 proc. 

oraz komunikacyjnie ulga
podatkowa-remontowa

� mo¿liwoœæ wyboru spoœród
wszystkich elementów oferty
dostarczanych przez KSG: 

� miesi¹c gazu gratis lub
projekt instalacji wewnêtrznej za
50 proc. lub

� przegl¹d szczelnoœci instalacji
gazowej za 1 PLN

oraz komunikacyjnie ulga podatko-
wa-remontowa

promocyjnej

Elementy ofert po stronie
producenta

� kocio³ dwufunkcyjny Termet za
1949 PLN (netto), pierwsze uru-
chomienie kot³a gratis, przed³u-
¿ona dwuletnia gwarancja na ko-
cio³, przegl¹d kot³a za 100 PLN

lub kocio³ konwencjonalny Viess-
mann za 2399 PLN (netto), atrak-
cyjne warunki finansowania, pierw-
sze uruchomienie kot³a gratis, prze-
d³u¿ona gwarancja kot³a do 3 lat,
drugi przegl¹d kot³a gratis

� kot³y jak w ofercie dla segmentu
"Tradycyjni"

� mo¿liwoœæ wyboru kot³ów gazo-
wych spoœród wszystkich ofero-
wanych w trakcie promocji

� mo¿liwoœæ wyboru regulatorów
do kot³ów



Mazowiecka Spó³ka Gazownictwa

WMazowieckiej Spó³ce Gazownictwa dzia³a
wiele systemów informatycznych, które
wspomagaj¹ podejmowanie wa¿nych de-

cyzji. Jednym z nich jest system telemetrii, które-
go trzon stanowi oprogramowanie TelWin. Opro-

gramowanie to od wielu lat towarzyszy s³u¿bom
dyspozytorskim spó³ki, ale dopiero powstanie Od-
dzia³u Operator Systemu Dystrybucyjnego przyczy-
ni³o siê do gruntownego przemodelowania syste-
mu. System wizualizacji oparto na nowym module
TelView, uporz¹dkowano nazewnictwo zmiennych
i wprowadzono wiele u¿ytecznych narzêdzi wspo-
magaj¹cych pracê dyspozytorów oraz wspó³pracuj¹-
cych s³u¿b. System telemetrii w obecnym kszta³cie
dostarcza wyczerpuj¹cych informacji nie tylko s³u¿-
bom odpowiedzialnym za ruch w sieci dystrybucyj-
nej, ale równie¿ s³u¿bom odpowiedzialnym za rozli-
czenia i bilansowanie, a w nieodleg³ej przysz³oœci
pos³u¿y jako Ÿród³o informacji do symulacji sieci
dystrybucyjnej i prognozowania.

ARCHITEKTURA SYSTEMU TELEMETRII

Struktura systemu telemetrii w MSG wykorzy-
stuje wszystkie mo¿liwoœci i zalety, które daj¹ apli-
kacje typu klient-serwer (model zastosowany
w oprogramowaniu TelWin). Rysunek 1 przedsta-
wia obecn¹ konfiguracjê po³¹czeñ serwerów syste-
mu telemetrii.

W strukturze g³ówn¹ rolê odgrywa serwer zlokalizo-
wany w Centrum Przetwarzania Danych MSG – Kas-
przaka, który pobiera kompletne informacje o parame-
trach gazu w ka¿dym punkcie wejœcia do systemu dys-
trybucyjnego, a nastêpnie retransmituje pozyskane da-
ne do serwerów – klientów zlokalizowanych w oddzia-
³ach spó³ki. Listê transmitowanych parametrów przed-
stawia tabela 1.

Grzegorz Jasiñski, Przemys³aw Gil
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Dostêp do informacji ma kluczowe
znaczenie w kszta³towaniu polityki
przedsiêbiorstwa. Jest podstaw¹ do analiz
w celu szybkiego podejmowania
prawid³owych decyzji.
W przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê
handlem energi¹ lub jej noœnikami
zasadnicze znaczenie maj¹ informacje
dotycz¹ce aktualnego stanu sieci,
jak równie¿ jej parametrów ruchowych.
Stale gromadzona i aktualizowana
kompleksowa wiedza na temat sieci
pozwala unikn¹æ wielu sytuacji, które mog¹
spowodowaæ niezbilansowanie systemów
energetycznych, a w momencie wyst¹pienia
awarii – minimalizowaæ jej skutki. 

Telemetria

Schemat po³¹czeñ systemu telemetrii



SCHEMATY I RAPORTY

Obecna wersja systemu telemetrii po-
zwala na korzystanie z wielu u¿ytecznych
narzêdzi, dziêki którym mo¿na dokonywaæ
eksportu danych do innych programów lub
wrêcz ³¹czyæ z oprogramowaniem po-
wszechnie stosowanym w biurach, takim
jak MS Word czy MS Excel. Ponadto pro-
gram TelView (dedykowany na potrzeby
wizualizacji), który pe³ni rolê klienta syste-
mu, pozwala m.in. na tworzenie schema-
tów sieci, stacji i raportów ró¿nego typu
i przeznaczenia. 

Schematy wspomagaj¹ dyspozytorów
w podejmowaniu w³aœciwych decyzji
w czasie prowadzenia ruchu. Schematy sie-
ci w po³¹czeniu ze schematami stacji daj¹
pe³n¹ informacjê o strukturze sieci, jej ak-
tualnym obci¹¿eniu i konfiguracji.

Innym narzêdziem wspomagaj¹cym
pracê dyspozytorów jest serwer alarmów,
dziêki któremu mo¿liwe jest okreœlenie
tzw. wide³ek dla ka¿dego z parametrów
w systemie. Przekroczenie dopuszczal-
nych wartoœci granicznych (okreœlanych
przez dyspozytorów) powoduje wyst¹pienie alarmu
w postaci akustycznej, a zdarzenie zapisane zostaje
do archiwum systemu. Mechanizm ten pozwala na
b³yskawiczne wychwycenie stanów awaryjnych lub
znacznie odbiegaj¹cych od norm przyjêtych opomia-
rowanego punktu. 

Z systemu mog¹ równie¿ korzystaæ s³u¿by rozli-
czaj¹ce i bilansuj¹ce iloœci gazu zakupionego przez
spó³kê. Jest to mo¿liwe dziêki wprowadzeniu do kon-
figuracji systemu zmiennych, reprezentuj¹cych dane
rozliczeniowe. Dane rozliczeniowe prezentowane s¹
w postaci raportów dobowych, raportów miesiêcz-
nych i trendów. Wbudowane w strukturê raportów
dodatkowe informacje pozwalaj¹ na szybkie odnale-
zienie ewentualnych przekroczeñ mocy zamówionej
lub nieprawid³owoœci w pracy uk³adów rozliczenio-
wych (w wypadku uk³adów U2 lub U3). Dodatkowo
system telemetrii wyposa¿ono w raporty zbiorcze, in-
formuj¹ce o stopniu zrealizowania zamówionej iloœci
i mocy w danym miesi¹cu rozliczeniowym. 

Dane raportowe godzinowe i dobowe mog¹ byæ
ponadto ³atwo eksportowane do ró¿nych baz danych
poprzez serwer ODBC, bêd¹cy jednym z elementów
systemu. Mechanizm ten umo¿liwia dalsz¹ obróbkê
danych przy u¿yciu innych narzêdzi.

BEZPIECZEÑSTWO SYSTEMU

Konsekwencje ingerencji osób trzecich w dane sys-
temu telemetrii mog³yby byæ bardzo powa¿ne, dlatego
aspekt bezpieczeñstwa by³ szczegó³owo rozwa¿any ju¿
na etapie projektowania systemu. W obecnej konfigu-

racji dostêp do systemu jest regulowany na trzech po-
ziomach: na poziomie systemu operacyjnego, na po-
ziomie zainstalowanego na serwerze telemetrii opro-
gramowania typu firewall i na poziomie samego syste-
mu TelWin. Dziêki temu ryzyko ingerencji osób nie-
uprawnionych w dane systemu zosta³o ca³kowicie wy-
eliminowane. 

System TelWin zastosowano w gazownictwie
w drugiej po³owie lat 90. W MSG (d. MOZG) by³
administrowany przez pracowników spó³ki. W ci¹gu
tych kilku lat wprowadzono do programu wiele udo-
skonaleñ, które wymaga³y modyfikacji schematów
oraz baz zmiennych. Obecnie prowadzone s¹ prace
nad udostêpnieniem systemu wizualizacji w sieci In-
tranet. Schematy i raporty bêdzie wówczas mo¿na
ogl¹daæ przy u¿yciu standardowej przegl¹darki in-
ternetowej. TelWin jest grup¹ programów ci¹gle
udoskonalanych, a mo¿liwoœci ograniczone s¹ jedy-
nie pomys³ami u¿ytkowników systemu. £atwa skalo-
walnoœæ systemu pozwala na dostosowanie do
zmieniaj¹cego siê otoczenia technicznego i ekono-
micznego przedsiêbiorstwa. �

Mazowiecka Spó³ka Gazownictwa 
Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel.  +48 (22) 691 79 01
faks +48 (22) 691 86 21
www.msgaz.pl

Struktura
systemu
telemetrii
w MSG
wykorzystuje
wszystkie
mo¿liwoœci
i zalety,
które daj¹
aplikacje
typu
klient-serwer.
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Tabela 1
LISTA DOSTÊPNYCH PARAMETRÓW W PUNKTACH WEJŒCIA DO
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Lp. Nazwa parametru Symbol Jednostki

bie¿¹ce dane pomiarowe

1 Licznik g³ówny Vn m3

2 Strumieñ objêtoœci w warunkach normalnych Qn m3/h

3 Strumieñ objêtoœci w warunkach pomiaru Qr m3/h

4 Ciœnienie wejœciowe (nadciœnienie) Pwe MPa

5 Ciœnienie wyjœciowe (nadciœnienie) Pwy MPa

6 Temperatura gazu na wyjœciu Twy °C

7 Temperatura gazu na wejœciu Twe °C

dane rejestrowane

8 Przyrost objêtoœci w warunkach normalnych dVn m3

9 Przyrost objêtoœci w warunkach pomiaru dVr m3

10 Ciœnienie gazu (absolutne) na ci¹gu pomiarowym P kPa

11 Temperatura gazu na ci¹gu pomiarowym T °C

dane dobowe

12 Licznik g³ówny na godz. 22.00 Vn m3



POMORSKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA

Agata Or³owska

Miêdzynarodowa konferencja PR
w Gdañsku

Organizatorami konferencji byli: Politechni-
ka Gdañska – Wydzia³ Zarz¹dzania i Eko-
nomii, Pomorska Spó³ka Gazownictwa

Sp. z o.o., ENERGA Gdañska Kompania Energe-
tyczna SA, Elektrociep³ownia Wybrze¿e SA i Ko-
menda Wojewódzka Policji. Uczestników powita³
Janusz Rachoñ, rektor Politechniki Gdañskiej.

W pierwszym dniu obrad temat konferencji
„Public Relations instytucji u¿ytecznoœci pu-
blicznej” by³ rozwijany przez poszczególnych pre-

legentów w sposób zró¿nicowany. Myœl¹ przewod-
ni¹ wszystkich wyst¹pieñ by³o jak prowadziæ profe-
sjonalne dzia³ania PR w instytucjach, które œwiad-
cz¹ us³ugi decyduj¹ce o dobrym funkcjonowaniu
spo³eczeñstw. 

Jako pierwszy wyst¹pi³ Marek Rybarczyk z pre-
zentacj¹ pod przewrotnym tytu³em „Pod górkê, ale
do przodu”, o kampaniach spo³ecznych i trudno-
œciach z koordynacj¹ bud¿etów dzia³añ PR w pro-
cesach inwestycyjnych. 

Kolejnym referentem by³a Valerie Anne Lencz-
nar, PR manager ds. komunikacji w Dyrekcji ds.
Europy Kontynentalnej, która przedstawi³a dzia³a-
nia PR w grupie EDF. 

Podobne problemy poruszy³ Andrzej Drzycim-
ski w wyst¹pieniu zatytu³owanym „Tyle motywacji,
ile informacji”. W referacie omówi³ strategiê ko-
munikacji w grupie EDF w czasie restrukturyzacji
firmy. Badania socjologiczne wykaza³y, ¿e s³owo
„restrukturyzacja” jest negatywnie odbierane i na-
le¿y u¿ywaæ zamienników w przekazywanych ko-
munikatach. A. Drzycimski omówi³ narzêdzia i wy-
korzystywane kana³y komunikacji. Wyk³ad podsu-
mowa³ stwierdzeniem „Wizerunku nie mo¿na ku-
piæ, trzeba na niego zapracowaæ”.

O problemach prowadzenia dzia³añ PR w szko-
³ach wy¿szych mówi³a Ewa Hope, pokazuj¹c naj-
czêœciej pope³niane przez uczelnie b³êdy. Rzecznik
prasowy Elektrociep³owni Wybrze¿e SA – Swiet³a-
na Reszka mówi³a w prezentacji „Energetyczne
pasje” o budowaniu wizerunku firmy.

Ma³gorzata Przybylska, rzecznik prasowy Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA,
wyg³osi³a referat pod tytu³em „Rola PR przy przy-
gotowaniu do publicznej emisji akcji”. Zaprezento-
wa³a zadania dzia³ów relacji zewnêtrznych i we-
wnêtrznych w PGNiG oraz przysz³ej komórki zaj-
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Gdañskie Spotkania Public Relations
(21-22 paŸdziernika) œci¹gnê³y
do Gdañska blisko 100 specjalistów
public relations z ca³ej Polski i goœci
z zagranicy. 



Uczestnicy
podkreœlali,
¿e dzia³ania
PR u³atwiaj¹
realizacjê
zadañ firmy,
buduj¹
do niej
zaufanie.
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muj¹cej siê relacjami inwestorskimi. Rola dzia³u In-
westor Relations mo¿e okazaæ siê bardzo wa¿na
przed i po wejœciu firmy na gie³dê.

Podsumowaniem obrad by³o wyst¹pienie re-
daktora naczelnego miesiêcznika „Brief” Grzego-
rza Kiszluka o projekcie wspierania dzia³añ pro-
mocyjnych na rzecz regionów – „Brief for Poland”.
Pierwszy dzieñ zakoñczy³ siê wieczorem w Dworze
Artusa przy znakomitej muzyce Capella Gedanen-
sis i artystów Teatru Otwartego.

Drugi dzieñ konferencji poœwiêcony by³ oma-
wianiu poszczególnych studiów przypadku. Zwra-
cano uwagê na specyfikê dzia³añ PR w ró¿nych in-
stytucjach, takich jak szko³y, szpitale, uczelnie, fir-
my energetyczne, w których najczêœciej nie ma
klasycznych dzia³ów marketingu, a wiêc wszystkie
dzia³ania zwi¹zane z kreowaniem wizerunku, ko-
munikacj¹ z ró¿nymi grupami otoczenia, jak i dzia-
³ania promocyjne, s¹ dzie³em dzia³ów PR.

W tym dniu za-
prezentowa³y siê te¿
firmy zajmuj¹ce siê
monitorowaniem me-
diów, tak wa¿nego
narzêdzia w public re-
lations. Analizowano
równie¿ problem kre-
owania wizerunku re-
gionów czy rolê sku-
tecznej komunikacji
w pracy samorz¹dów
lokalnych.

Drugi dzieñ za-
koñczy³ siê wa¿nym
wyst¹pieniem przed-
stawiciela Vattenfala
ze Szwecji o media
relations w tej miê-
dzynarodowej grupie
energetycznej.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e konferencja by³a
wspó³tworzona przez podmioty wype³niaj¹ce misjê
publiczn¹.

Uczestnicy konferencji otrzymali krótk¹ ankietê,
w której poproszeni zostali o odpowiedŸ na pytanie
o rolê PR w dzia³alnoœci tego rodzaju firm. Odpowie-
dzi przedstawiono na zakoñczenie konferencji.
Uczestnicy podkreœlali, ¿e dzia³ania PR u³atwiaj¹ reali-
zacjê zadañ firmy, buduj¹ do niej zaufanie sprawiaj¹c,
¿e firma postrzegana jest jako „transparentna”. S¹
konieczne ze wzglêdu na specyfikê mog¹cych zaist-
nieæ sytuacji kryzysowych i niezwyk³¹ – w wypadku
tych firm – wagê spo³ecznego zaufania.

Organizatorzy podjêli te¿ trud wypromowania
idei spotkañ gdañskich. St¹d wiele elementów
podkreœlaj¹cych lokalizacjê konferencji w Gdañsku
– najbardziej reprezentacyjna aula najstarszej
uczelni Trójmiasta, koncert muzyków gdañskich,
wieczorne spotkanie i kolacja w Dworze Artusa –
symbolu Gdañska.

Konferencja odby³a siê pod patronatem: Do-
nalda Tuska, wicemarsza³ka Sejmu RP, Jolanty
Szymanek-Deresz, szefa Kancelarii Prezydenta RP,
Miros³awa Sawickiego, ministra edukacji narodo-
wej i sportu, a tak¿e Polskiego Stowarzyszenia
Public Relations oraz Rady Miasta Gdañska.

Wspar³o j¹ wiele firm i instytucji, w tym
netPR.pl, internetPR.pl, Piar.pl, CIRE.pl, BRIEF. 

Patronat medialny nad imprez¹ roztoczyli: TVP 3,
Radio Gdañsk, Dziennik Ba³tycki, portal naszemiasto.pl. 

Sponsorami spotkañ byli: Press-Service Monito-
ring Mediów oraz Lasy Pañstwowe.

Pomorska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wa³owa 18, 80-858 Gdañsk
tel.  +48 (58) 323 02 30, 
faks +48 (58) 323 02 31
e-mail: sekretariat@psgaz.pl, www.psgaz.pl



Ka¿dy pracownik Wielkopolskiej Spó³ki Gazow-
nictwa powinien dobrze znaæ swoj¹ firmê – jej
cele, strukturê, produkt itd. Z dwóch co naj-

mniej powodów. Po pierwsze cz³owiek ³atwiej i efek-
tywniej wykonuje swoje zadania, gdy orientuje siê,
jak¹ rolê spe³nia jego praca w przedsiêbiorstwie, na
czym polega robota innych ludzi w firmie i do czego
wszyscy razem codziennie zmierzamy. Po drugie, ka¿-
dy z pracowników mo¿e w pewnych okolicznoœciach
doœæ nieoczekiwanie staæ siê przedstawicielem WSG,
jej ambasadorem. W oœrodku wypoczynkowym,
u cioci na imieninach, w miejscu zamieszkania,
w szkole dzieci i wielu innych miejscach mo¿emy byæ
pytani przez innych o sprawy zwi¹zane z gazem
ziemnym, np. o jego walory u¿ytkowe czy zasady
sprzeda¿y lub strukturê ceny.

W WSG przyjêto zasadê, ¿e ka¿dy – nie tylko pra-
cownicy biur obs³ugi klienta, dzia³ów inwestycyjnych czy
eksploatacyjnych – powinien mieæ pewne minimum
wiedzy o gazie ziemnym: jak siê go wydobywa, jak
przesy³a, jakie mamy rodzaje gazu ziemnego, jak oblicza
siê jego zu¿ycie, co sk³ada siê na jego cenê itd. Taka wie-
dza jest potrzebna szczególnie pracownikom, którzy od
niedawna pracuj¹ w WSG i nie mieli zbyt wielu okazji
i czasu, by „wgryŸæ siê” w ca³okszta³t dzia³añ firmy. Dla-
tego zarz¹d WSG zaakceptowa³ pomys³, by urz¹dziæ wy-
jazdowe szkolenie dla osób o sta¿u pracy w naszej spó³-
ce krótszym ni¿ pó³tora roku.

Imprezê wzorowo przygotowa³ Grzegorz Kubiak –
kierownik Biura Marketingu WSG ze swymi pomocnika-
mi – Maciejem Naumannem i Krzysztofem Stankie-
wiczem. Oko³o 90 pracowników, w wiêkszoœci m³odych
nie tylko sta¿em pracy, ale i wiekiem, pojecha³o do zam-
ku w Rydzynie, w którym przez dwa dni sporo us³yszeli
o gazie ziemnym i WSG. Mi³¹ niespodziankê sprawi³ za- rz¹d, który w komplecie przyby³ na spotkanie z m³odym

gazowniczym narybkiem. Wielu pracowników, zw³asz-
cza spoza poznañskich oddzia³ów, pierwszy raz mia³o
okazjê zobaczyæ prezesa Stanis³awa Szo³kowskiego
i wiceprezesów Annê Wawrzynowicz i Artura Bieliñ-
skiego.

Oprócz wyk³adów by³ te¿ kontakt z praktyk¹ – wy-
cieczka do wêz³a gazowniczego i rozdzielni w Krobi oraz
do kopalni gazu ziemnego ko³o Koœciana, jednej z naj-
nowoczeœniejszych w Europie. 

Nie zapomniano te¿ o rekreacji. Jeden wieczór
uczestnicy szkolenia spêdzili na p³ywalni Akwawitu
w Lesznie, gdzie œwietnie siê bawiono w ramach pomy-
s³owych konkursów. Drugiego wieczoru biesiadowali
z rycerzami i wiedŸmami na zamkowym podwórcu.
Dziêki temu spotkanie w Rydzynie chyba dobrze siê
przys³u¿y³o zacieœnieniu kole¿eñskich wiêzi. �

WIELKOPOLSKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA

Leszek £uczak

Firma od podszewki
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Konkursy
motywuj¹
do
pog³êbiania
wiedzy
i umiejêtnoœci.

Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa 
Sp. z o.o.
ul. Grobla 15, 61-859 Poznañ
tel.  +48 (61) 854 53 50, 854 51 00
faks +48 (61) 852 39 23
e-mail: sekretariat@wsgaz.pl, www.wsgaz.pl
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FINA£ KONKURSU BHP i Ochrony Ppo¿.

Jak zbudowany jest eksplozymetr?

18paŸdziernika br. do Nowych Bielic pod Ko-
szalinem zjechali siê ci pracownicy WSG,
którzy w poszczególnych zak³adach oka-

zali siê najlepsi pod wzglêdem znajomoœci zagadnieñ
BHP i ochrony przeciwpo¿arowej w gazownictwie.
Przyjechali, by wzi¹æ udzia³ w Miêdzyzak³adowym Ze-
spo³owym Konkursie z Zakresu BHP i Ochrony Ppo¿.,
od lat organizowanym przez Wielkopolsk¹ Spó³kê Ga-
zownictwa.

Droga do fina³owych zmagañ nie by³a ³atwa. Naj-
pierw trzeba by³o przebrn¹æ przez eliminacje zak³ado-
we. W ZG Poznañ startowa³o w tych eliminacjach 105
pracowników w trzyosobowych zespo³ach (48 z RG
Poznañ, 30 z RG Leszno, 27 z RG Pi³a). W ZG Kalisz
o „paszport” do Koszalina walczy³y 22 osoby (zespo³y
dwuosobowe), w ZG Koszalin – 27 (zespo³y trzyosobo-
we), a w ZG Szczecin – 10 (zespo³y dwuosobowe).
Ka¿dy zespó³ mia³ swojego opiekuna. Do Nowych Bie-
lic przyjecha³y 4 zespo³y z ZG Poznañ, 2 z ZG Szczecin
i po jednym z ZG Koszalin i ZG Kalisz.

19 paŸdziernika w hotelu ,,Atlantic” rozegra³ siê
wielki fina³. Uczestnicy najpierw wziêli udzia³ w pisem-
nym teœcie, a nastêpnie poddali siê ocenie wiedzy
i umiejêtnoœci w zakresie: � pos³ugiwania siê przyrz¹-
dami do wykrywania gazu,� pos³ugiwania siê butlo-
wym aparatem powietrznym i szelkami bezpieczeñ-
stwa, � postêpowania w razie po¿aru i korzystania ze
sprzêtu Ppo¿, � udzielania pierwszej pomocy medycz-
nej (ratownictwo) i � montowania gazomierza, zaga-
zowywania i odpowietrzania instalacji gazowej zakoñ-
czonej kuchenk¹ i piecem k¹pielowym. 

Nie by³o lekko. Cz³onkowie komisji konkursowej
byli bardzo sympatyczni, ale dalecy od stosowania ta-
ryfy ulgowej. 

Wyniki fina³u tego konkursu og³osi³ prezes zarz¹du
WSG, Stanis³aw Szo³kowski. Ze znacz¹c¹ przewag¹
punktow¹ pierwsze miejsce wywalczy³ zespó³ z roz-
dzielni Poznañ-Wschód: Miros³aw Kokot i Tomasz
Majewicz, których „trenowa³” Mariusz Stroiñski.
Drugie miejsce zajêli Leszek Wojciechowski i Stefan
Bia³kowski (opiekun: Leszek Kamiñski) z rozdzielni
we Wrzeœni, a trzecie – Miros³aw Rodak i Mariusz
Jakubowicz (opiekun: Tadeusz Jakubowski) z roz-
dzielni w Szamotu³ach. Kolejne miejsca przypad³y:
4 – Robertowi Królowi i Eugeniuszowi Banaszakowi
z rozdzielni w Lesznie, 5 – Markowi Reimerowi
i Grzegorzowi Stysiowi z rozdzielni w £obezie, 6 –
Tadeuszowi Zalejskiemu i Jackowi Kryjomowi z roz-
dzielni w Ostrowie Wlkp., 7 – Stanis³awowi Kmie-
ciowi i Paw³owi Krawczykowi z rozdzielni w Dêbnie,
a 8 – Andrzejowi Myszkowskiemu ze Z³ocieñca.

Prezes Szo³kowski pogratulowa³
uczestnikom fina³u dobrych wyni-
ków i zachêca³ innych pracowników
WSG do uczestnictwa w tym co-
rocznym konkursie. Konkursy takie
motywuj¹ bowiem do pog³êbiania
swej wiedzy i umiejêtnoœci prak-
tycznych, co przek³ada siê na
zmniejszenie wypadków przy pracy
i uszkodzeñ maj¹tku spó³ki wskutek
np. po¿arów czy eksplozji gazu. Na-
sza spó³ka od kilku lat notuje po-
wa¿ny spadek nieszczêœliwych zda-
rzeñ w miejscu pracy. 

Tego samego dnia kilku uczest-
ników konkursu ,,na deser” spróbo-
wa³o jeszcze swych si³ w teœcie ze
znajomoœci produktów firmy Alter
z Tarnowa Podgórnego, producenta
urz¹dzeñ do mierzenia i wykrywa-
nia gazu, a tak¿e urz¹dzeñ odcina-
j¹cych dop³yw gazu w sytuacjach
krytycznych. 

Przebieg Miêdzyzak³adowego
Zespo³owego Konkursu BHP
i Ochrony Ppo¿. obserwowa³ Tade-
usz Iwanowski, kierownik Dzia³u
BHP Departamentu Obs³ugi Spó³ki
PGNiG oraz dyrektorzy ZG w Kosza-
linie, Kaliszu i Poznaniu: Marek Kê-
sik, Józef Wo³oszczuk i Zdzis³aw
Kowalski.

Konkurs przebieg³ niezwykle sprawnie, œwietna
by³a te¿ organizacja ca³ego pobytu uczestników tej
imprezy. Wielka to zas³uga przede wszystkim Fran-
ciszka Dzidy z ZG Poznañ. Ten konkurs by³ od lat
oczkiem w jego g³owie. Pan Franciszek odszed³ jed-
nak ostatnio na emeryturê. Dziêkujemy za wszystko
i powodzenia w realizacji kolejnych planów! Wiele
pracy i serca w przygotowanie konkursu w³o¿y³ te¿
Stanis³aw Kurlit, pe³nomocnik zarz¹du WSG ds. BHP,
Ppo¿. i Ochrony Œrodowiska. Obu panów dzielnie
wspiera³ Przemys³aw Dzida (junior). �

Tomasz Rajewicz, cz³onek zwy-
ciêskiego zespo³u (Rozdzielnia
gazu Poznañ-Wschód) zmaga
siê z testem.

Kolejna konkurencja, czyli wszyst-
ko o aparatach tlenowych.



OSOBOWOŒÆ

El¿bieta Koniuszy

Praca na najwy¿szym
poziomie

Pocz¹tkowo mia³ zostaæ dziennikarzem, potem in¿ynierem
kolejnictwa, a w koñcu zosta³ profesorem górnictwa
i specjalist¹ in¿ynierii ropy i gazu. Uwielbia lektury, zw³aszcza
ksi¹¿ek historycznych. Zwiedzi³ prawie ca³y œwiat,
a w podró¿ach od 43 lat towarzyszy mu ¿ona Halina

P rof. zw. dr hab. in¿. Jakub Sie-
mek, obecnie kierownik Zak³adu
Gazownictwa Ziemnego Wydzia-

³u Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, uro-
dzi³ siê w Brzozowicach-Kamieniu na
Œl¹sku w rodzinie nauczycielskiej. Udo-
kumentowane i odtworzone dzieje ro-
dziny siêgaj¹ drugiej po³owy XVIII wie-
ku od przodka Micha³a Siemka; w rodzi-
nie byli nauczyciele, dyrektorzy szkó³,
profesorowie akademiccy, in¿ynierowie. 

Uczêszcza³ do Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. Ksiêcia Jana II Opolskiego
w Tarnowskich Górach. 

– Maturê z jêzyka polskiego zda³em
z wynikiem bardzo dobrym i wygra³em
konkurs, zorganizowany przez „Trybu-
nê Robotnicz¹” (Œl¹sk), na najlepsz¹
pracê z jêzyka polskiego. Pocz¹tkowo
planowa³em studia dziennikarskie na
Uniwersytecie Warszawskim. Jednak
poci¹ga³o mnie te¿ coœ innego: poszuki-
wanie nafty, rozsiane po ca³ym œwiecie
wie¿e wiertnicze, które maj¹ swój czar,
swoj¹ si³ê przyci¹gania. Dodatkowo
w tym okresie wpad³y mi w rêce dwie
wspania³e ksi¹¿ki, które przeczyta³em
niemal z zapartym tchem. By³y to ksi¹¿-
ki Uptona Sinclaira – „Wêgiel” i trzyto-
mowa beletrystyka „Nafta”, w której
autor przez opisanie dziejów rodziny sil-
nie zwi¹zanej z amerykañskim przemy-
s³em naftowym przedstawi³ równie¿ hi-
storiê tego przemys³u, poszukiwania ro-
py i gazu m.in. w Teksasie i Oklahomie.
Myœlê, ¿e to stanowi³o dla mnie element
zachêcaj¹cy i ci¹gn¹cy w stronê prze-
mys³u naftowego. 

Po przeczytaniu „Nafty” Sinclaira
zacz¹³em zglêbiaæ inne ksi¹¿ki dotycz¹-

ce poszukiwania i wydobywania nafty
w ró¿nych krajach. Trafi³em na znako-
mit¹ ksi¹¿kê przedwojennego dzienni-
karza Antona Zischke pt. „Nafta rz¹dzi
œwiatem”, w której autor zaprezentowa³
historiê przemys³u naftowego od zara-
nia do czasów mu wspó³czesnych. Te
w³aœnie ksi¹¿ki zachêci³y mnie do podjê-
cia tego kierunku studiów na Wydziale
Górniczym AGH. 

Ale mia³em te¿ inne hobby technicz-
ne, tj. kolejnictwo. W³aœciwie pozosta³o
mi to do dziœ i jeœli tylko mam mo¿liwoœæ
– lubiê jeŸdziæ ró¿nymi kolejami, kolej-
kami górskimi i innymi. Przez pewien
okres waha³em siê, czy nie studiowaæ
kolejnictwa elektrycznego na Politechni-
ce Warszawskiej. Czynnikiem przewa-
¿aj¹cym na korzyœæ AGH by³a bliska od-
leg³oœæ z Tarnowskich Gór do Krakowa
(w tamtych latach podró¿ z Tarnow-
skich Gór do Warszawy trwa³a 7-8 go-
dzin). Wybra³em wiêc AGH, z czego je-
stem bardzo zadowolony. 

Po uzyskaniu dyplomu w 1958 r.,
rozpocz¹³ pracê jako asystent u profeso-
ra Zdzis³awa Wilka, dwukrotnego dzie-
kana Wydzia³u Górniczego, kierownika
Katedry Kopalnictwa Naftowego AGH.
Równoczeœnie zacz¹³ studiowaæ fizykê
na Uniwersytecie Jagielloñskim, a ukoñ-
czy³ na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. -Stwierdzi³em, ¿e
zasób wiedzy in¿yniera w dziedzinie na-
uk podstawowych: matematyki, fizyki,
mechaniki, termodynamiki itd. jest nie-
wystarczaj¹cy, aby móc skutecznie
uprawiaæ dzia³alnoœæ naukow¹ na do-
brym poziomie. Postanowi³em wiêc
uzupe³niæ sw¹ wiedzê studiami z fizyki,

które daj¹ doskona³¹ podstawê do pro-
wadzenia dzia³alnoœci naukowej w sfe-
rze nauk technicznych. 

Dyplom z fizyki uzyska³ w 1963 ro-
ku. Równoczeœnie pracowa³ naukowo
najpierw w Zak³adzie Mechaniki Góro-
tworu PAN w Krakowie, a potem
w AGH. W roku 1968 na AGH obroni³
doktorat z nauk technicznych, a w roku
1973 habilitowa³ siê. Nastêpnie uzyska³
tytu³ profesora nadzwyczajnego w roku
1979 oraz tytu³ i stanowisko profesora
zwyczajnego w roku 1990. – Muszê
podkreœliæ, ¿e jestem wychowankiem
uczonego wielkiego formatu – profeso-
ra Jerzego Litwiniszyna, który by³  re-
cenzentem w mojej drodze awansu
akademickiego. 

Wa¿niejsze stanowiska i funkcje od
1959 roku: zastêpca dyrektora ds. ga-
zownictwa w Instytucie Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa; kierownik
zak³adu, prodziekan i dziekan Wydzia-
³u Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH; de-
legat Polski do Miêdzynarodowej Unii
Gazowniczej; cz³onek Centralnej Komi-
sji ds. Stopni i Tytu³u Naukowego; cz³o-
nek i wiceprzewodnicz¹cy Komitetu
Górnictwa PAN; przewodnicz¹cy Rady
Naukowej Instytutu Mechaniki Góro-
tworu PAN; cz³onek Society of Petro-
leum Engineers oraz American Mathe-
matical Society (USA); cz³onek rad re-
dakcyjnych wydawnictw specjalistycz-
nych oraz redaktor naczelny „Geoin-
formatica Polonica” (PAU) i kwartalni-
ka PAN „Archives of Mining Sciences”. 

Profesor Siemek prowadzi³ badania
dotycz¹ce fizyki, hydrodynamiki i gazo-
dynamiki oœrodków porowatych i szcze-
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linowatych, przep³ywów p³ynów
w oœrodkach porowatych z uwzglêdnie-
niem ró¿nych zjawisk fizycznych, w tym
przejœæ fazowych, dyfuzji i dyspersji p³y-
nów; in¿ynierii z³ó¿ wêglowodorów
oraz podziemnego magazynowania ga-
zu ziemnego w sczerpanych z³o¿ach
wêglowodorów; metod matematycz-
nych i komputeryzacji w górnictwie naf-
towym i gazownictwie; przep³ywów ga-
zu w pok³adach wêgla i eksploatacji me-
tanu z pok³adów wêgla; magazynowa-
nia zanieczyszczeñ p³ynnych w z³o¿ach
i warstwach geologicznych; prognoz
i polityki energetycznej – ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem wêglowodorów.
W pracach dotycz¹cych nieizotermicz-
nych przep³ywów gazów i cieczy
w oœrodkach porowatych stwierdzono
mo¿liwoœæ wystêpowania znacznych
zmian temperatury przy du¿ych prêdko-
œciach przep³ywu. Ma to wp³yw na prze-
bieg eksploatacji z³ó¿. 

Nastêpna grupa prac dotyczy prak-
tycznych zagadnieñ zwi¹zanych z pro-
jektowaniem podziemnych magazynów
gazu ziemnego, eksploatacji z³ó¿ wêglo-
wodorów, testowania otworów eksplo-
atacyjnych i z³ó¿, zat³aczania p³ynnych
zanieczyszczeñ (np. solanek) do warstw
geologicznych. Prace te wprowadzi³y
nowe metody do projektowania in¿y-
nierskiego b¹dŸ te¿ rozwi¹zywa³y prak-
tyczne problemy. Inne prace dotyczy³y
mechaniki i termodynamiki górotworu.
Wynikiem by³ opis zachowania siê sprê-
¿ystych oœrodków porowatych nasyco-
nych p³ynami z³o¿owymi. W ostatnich

czterech latach wiele prac dotyczy³o
analiz i prognoz energetycznych
w œwiecie i w Polsce, w tym „modelu
wêglowo-gazowego” dla Polski jako
optymalnego na najbli¿sze 20–30 lat. 

Profesor Siemek jest autorem lub
wspó³autorem ponad 300 publikacji
drukowanych w wydawnictwach krajo-
wych i zagranicznych oraz ok. 200 opra-
cowañ nie publikowanych (dokumenta-
cje, ekspertyzy, opinie, prace studialne),
przy czym w czasopismach zagranicz-
nych ukaza³o siê 50 artyku³ów. Profesor
Siemek jest cz³onkiem-korespondentem
PAU, cz³onkiem Akademii In¿ynierskiej
w Polsce (AIP), cz³onkiem zagranicznym
Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodni-
czych (RAEN) oraz cz³onkiem-korespon-
dentem PAN. 

Jest wspó³autorem 4 patentów. Wy-
promowa³ czternastu doktorów nauk
technicznych, recenzowa³ ponad 60 roz-
praw doktorskich, habilitacyjnych i wnio-
sków profesorskich. Z jego inicjatywy
zmieniono nazwê Wydzia³u z Wiertni-
czo-Naftowego na obecn¹, poszerzaj¹c
j¹ o wskazanie na gazownictwo. 

Bra³ czynny udzia³ w 56 sympozjach
i konferencjach krajowych oraz w 52
zagranicznych, m.in.: Technische Uni-
versität Clausthal (Niemcy), Vysoka Sko-
la Banska (Ostrava, Czechy), Bergaka-
demie Freiberg (Niemcy), DIT-INA Naf-
taplin, Zagrzeb (Chorwacja), Universi-
dad Autonome de Queretaro (Meksyk)
i inne. Ze szczególnym sentymentem
wspomina profesor wyjazd do Meksy-
ku, który by³ niejako spe³nieniem jego

marzeñ. 
Za swoj¹ pracê by³

wielokrotnie wyró¿niany
i nagradzany, zarówno
w kraju, jak i za granic¹.
W 2000 roku otrzyma³
godnoœæ profesora hono-
rowego w Narodowym
Uniwersytecie Górni-
czym Ukrainy (Dniepro-
petrowsk), w 2002 god-
noœæ doktora honoris
causa Uniwersytetu im.
Luciana Blagi w Sibiu
(Rumunia), w 2004 r. ty-
tu³ profesora honorowe-
go Uniwersytetu Nafty
i Gazu w Iwano-Franki-
wsku (Ukraina). Jest
cz³onkiem honorowym

SITPNiG oraz amerykañskiego Towa-
rzystwa The Scientific Research Society
Sigma Xi. 

Profesor Siemek bardzo lubi czytaæ,
zw³aszcza ksi¹¿ki historyczne. Interesuj¹
go wydarzenia ostatniego stulecia,
szczególnie historia dyplomacji w Euro-
pie, historia wojen i konfliktów dyplo-
matycznych, druga wojna œwiatowa
(by³ wtedy dzieckiem, ale interesowa³y
go dzia³ania wojenne). W jego bibliote-
ce znajduje siê wiele ksi¹¿ek dotycz¹-
cych tego okresu, m.in. ma wszystkie
publikacje historyka, profesora Henryka
Batowskiego. Pok³osiem jego zaintere-
sowañ jest kolekcja 98 o³owianych figu-
rek ¿o³nierzy z okresu drugiej wojny
œwiatowej, rêcznie wykonanych. 

Profesor niechêtnie umawia siê na
uczelni, jest bowiem domatorem i kiedy
tylko jest to mo¿liwe, pracuje równie¿
w domu w Witkowicach pod Krako-
wem. Ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdza w to-
warzystwie swojej ¿ony Haliny, córka
i syn mieszkaj¹ za granic¹, oraz psa.
Z ¿on¹ – 43 lata ma³¿eñstwa – nigdy siê
nie rozstaje. Towarzyszy³a mu we
wszystkich podró¿ach zagranicznych,
nawet w czasach PRL-u, gdy tylko sami
mê¿czyŸni wyje¿d¿ali i bardzo trudno
by³o za³atwiæ wyjazd osobie towarzy-
sz¹cej. Zwiedzili razem prawie ca³y
œwiat. To jest ich wspólne hobby. Wspo-
mnia³ jeden z wyjazdów do Rosji w la-
tach 60. – Nie by³o wtedy mo¿liwoœci,
aby ¿ona mog³a dostaæ zezwolenie na
wyjazd. Ja to „wychodzi³em”, ale na
lotnisku w Moskwie by³ problem, czy
wpuœciæ ¿onê czy nie. W koñcu j¹
wpuszczono, ale dosta³a etykietkê „mo-
¿e siê poruszaæ wy³¹cznie przy mê¿u”.
Wtedy w Zwi¹zku Radzieckim nie mo¿-
na by³o siê przemieszczaæ z miasta do
miasta. Potrzebne by³o specjalne ze-
zwolenie komendanta milicji. Postano-
wiliœmy jednak z ¿on¹ pojechaæ do Za-
gorska. W poci¹gu rozmawialiœmy po
rosyjsku, czytaliœmy gazety, ale i tak to-
warzysze podró¿y podejrzanie na nas
patrzyli. Okaza³o siê, ¿e powodem tego
zainteresowania by³... mój elegancki eu-
ropejski kapelusz. 

Maksyma ¿yciowa: Ka¿d¹ pracê
naukow¹ lub zawodow¹ wykonywaæ na
mo¿liwie najwy¿szym poziomie, do-
k³adnie i profesjonalnie, tak jakby od tej
jednej pracy zale¿a³a ca³a dalsza przy-
sz³oœæ. �
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Wmuzeum prezentowane s¹
ró¿norodne urz¹dzenia ga-
zowe z koñca XIX wieku,

w tym lampy gazowe, kolekcja kuche-
nek gazowych i piecyków k¹pielo-
wych, ale tak¿e ciekawostki, jak lo-
dówka gazowa, palniki gazowe do
ogrzewania ¿elazek i lokówek, a nawet
maszynka do palenia kawy. Wiêkszoœæ
z tych przedmiotów umieszczono
w stylizowanych pomieszczeniach
mieszkalnych z prze³omu XIX i XX wie-
ku. 

Obok urz¹dzeñ w muzeum prezen-
towane s¹ liczne mapy, szkice, plany
sytuacyjne oraz fotografie. Dokumen-
ty te ukazuj¹ tempo i kierunek zmian

zachodz¹cych w technice w minionych
latach. 

Na uwagê zas³uguje równie¿ otocze-
nie muzeum. W bardzo dobrym stanie
zachowa³y siê m.in. takie obiekty, jak sta-
re zbiorniki gazowe i wie¿a ciœnieñ, sta-
nowi¹ce przyk³ady XIX-wiecznej archi-
tektury przemys³owej. 

Pocz¹tki warszawskiego gazownic-
twa siêgaj¹ po³owy XIX wieku. Inne
stolice europejskie dysponowa³y ga-
zem nawet kilkadziesi¹t lat wczeœniej,
ale zaborcy nie zgadzali siê na to
w Warszawie w obawie przed wyko-
rzystaniem gazu do celów „wzniecania
niepokojów, powodowania wybu-

Ocalone
od zapomnienia
W budynkach poprodukcyjnych Gazowni na warszawskiej Woli,
dawniej przy ul. Dworskiej, a obecnie Kasprzaka 25, mieœci siê
Muzeum Gazownictwa. Jego zasadnicz¹ czêœæ stanowi¹ urz¹dzenia
do produkcji i oczyszczania gazu. Podziwiaæ tu mo¿na
m.in. sprê¿arki do gazu, obrotowe p³uczki amoniakalne, ssawy
rotacyjne, a tak¿e podziemne przewody gazowe. Bardzo dobrze
zachowa³y siê napêdowe maszyny parowe. Choæ wiêkszoœæ
prezentowanych eksponatów pochodzi sprzed blisko 150 laty,
to do dziœ zachwycaj¹ precyzj¹ wykonania, mimo imponuj¹cych
rozmiarów, oraz doskona³ym stanem technicznym. 

Lodówka gazowa – lata 20. XX wieku.

Magiel gazowy prze³om XIX i XX w. u¿ytkowany do 1997 r. 
w Hotelu Grand w Sopocie.

S³awomir Trzaskowski
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chów”. W 1856 roku Magistrat War-
szawski udzieli³ wieloletniej koncesji
Niemieckiemu Kontynentalnemu To-
warzystwu Gazowemu w Dessau na
budowê i eksploatacjê gazowni w War-
szawie. Produkowany w niej gaz mia³
s³u¿yæ do oœwietlania ulic. Pierwszy za-
k³ad gazowniczy wybudowano w tym
samym roku na Powiœlu, przy Ludnej.
Stamt¹d poprowadzono pierwszy war-
szawski gazoci¹g wzd³u¿ Ksi¹¿êcej, No-
wego Œwiatu, Krakowskiego Przedmie-
œcia i Zamku Królewskiego. W rok póŸ-
niej pierwszy gaz oœwietli³ mieszkania. 

W zwi¹zku z szybko postêpuj¹-
cym zapotrzebowaniem na gaz, we
wsi Wola (obecnie dzielnica Warsza-
wy, gdzie przy ul. Kasprzaka mieœci
siê muzeum) wybudowano Zak³ad

Gazowniczy nr 2, zaopatrywany
w wêgiel przez w³asn¹ bocznice kole-
jow¹. W 1889 roku dawa³ on blisko
po³owê ogólnej produkcji gazu dla
miasta. W 1925 roku zak³ad sta³ siê
jego w³asnoœci¹. Wolski zak³ad roz-
budowywano, a wraz z nim miejsk¹
sieæ gazow¹. W latach 1926-31 jej
d³ugoœæ wzros³a z 360 km do 458. 

Wojna nie oszczêdzi³a gazowni,
ale ju¿ w styczniu 1945 roku war-
szawscy gazownicy rozpoczêli odbu-
dowê zak³adu, który funkcjonowa³
do kwietnia 1978 roku, kiedy zakoñ-
czono produkcjê gazu miejskiego,
zastêpuj¹c go gazem ziemnym.

Zdjêcia Ma³gorzata Ciemno³oñska
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Pokój z prze³omu XIX/XX wieku.Gazomierze zegarowe.

Sprê¿arka do sprê¿ania gazu o napêdzie gazowym lata 20. XX wieku.

Kominek gazowy z prze³omu XIX i XX w.
Kominek gazowy z prze³omu XIX i XX w.



KARPACKA SPÓ£KA GAZOWNICZTWA
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na promocyjnych warunkach dostarczonych przez zewnêtrznych part-
nerów w kampanii. Mia³o to na celu stworzenie kompleksowej oferty
produktowej.  Przygotowane, wstêpne oferty poddano badaniom ilo-
œciowym wykorzystuj¹cym metodologiê con-joint. Metodologia ta po-
zwala na okreœlenie z du¿ym prawdopodobieñstwem, jakie oferty pro-
mocyjne wybior¹ klienci i ile s¹ sk³onni za nie zap³aciæ. 

Po przeprowadzeniu badañ con-joint przyst¹piono do kszta³to-
wania ostatecznej formy ofert promocyjnych. Uwzglêdniono przy
tym wyniki badañ marketingowych, segmentacjê klientów, przepro-
wadzon¹ na podstawie ankietyzacji klientów z grupy W0 oraz „fil-
trowania” i odrzucania klientów o niskim potencjale z grupy W1
i W2 (segmentacji dokona³ automatycznie system SIMKOD na pod-
stawie zadanych parametrów), oraz ograniczenia infrastrukturalne,
formalne i prawne dla KSG. 

W celu stworzenia komplementarnej oferty, zawieraj¹cej kot³y ga-
zowe, przeprowadzono konkurs maj¹cy na celu wybór partnerów ze-
wnêtrznych – dostawców urz¹dzeñ – do pilota¿u kampanii. Konkurs
przeprowadzono na poziomie Centrali PGNiG z udzia³em KSG. Mia³o to
na celu uzyskanie efektu ekonomii skali. Do udzia³u w kampanii pilota-
¿owej ostatecznie wybrano dwie firmy: Termet z polskim kapita³em
i Viessmann – firmê niemieck¹. 

Warto podkreœliæ, ¿e dziêki efektowi skali wynegocjowano bardzo
dobre warunki sprzeda¿y kot³ów gazowych w ramach pilota¿u kampa-
nii aktywizacji klientów indywidualnych (niektóre urz¹dzenia oferowane
s¹ w cenach nawet o 40 proc. tañszych od cen katalogowych). 

Maj¹c na uwadze powy¿sze ostatecznie uzyskano grupy docelowe
kampanii i oferty do nich skierowane (tabela na str. 37). 

W trakcie prac przygotowawczych do pilota¿u kampanii aktywizacji
indywidualnych o du¿ym potencjale nale¿a³o okreœliæ, jakie kana³y ko-
munikacji z klientem oraz kana³y sprzeda¿y bêd¹ wykorzystywane
podczas pilota¿u. Ostatecznie ustalono, ¿e grupa docelowa kampanii
zostanie poinformowana o promocji za poœrednictwem bezpoœrednich
przesy³ek reklamowych (tzw. mailing). Po tygodniu od otrzymania prze-
sy³ki nastêpowa³ kontakt telefoniczny z klientem. Klient mia³ tak¿e mo¿-
liwoœæ skontaktowania siê z call center, wykorzystuj¹c numer podany na
dorêczonej mu ulotce promocyjnej. Sprzeda¿ elementów ofert promo-
cyjnych w trakcie kampanii prowadzona by³a przez biura obs³ugi klienta
oraz autoryzowane punkty dealerskie oficjalnych partnerów promocji. 

Wysy³kê materia³ów reklamowych do klientów objêtych pilota¿em
kampanii prowadzono dwoma sposobami: za poœrednictwem Poczty
Polskiej (je¿eli baza danych zawiera³a pe³ne dane osobowe i teleadreso-
we adresata) oraz z wykorzystaniem pracowników rozdzielni gazu któ-
rzy bezpoœrednio dorêczali przesy³ki pod wskazany adres. 

Na potrzeby przeprowadzenia pilota¿u kampanii aktywizacji klien-
tów indywidualnych podjêto wspó³pracê z zewnêtrznym dostawc¹ us³ug
telemarketingowych Call Center Poland. Call center mia³o za zadanie
obs³ugê dwóch strumieni akcji: 
– pasywnego tzw. inbound – czyli infolinii przychodz¹cej. Zadaniem te-

go strumienia by³o udzielanie wyczerpuj¹cej informacji wszystkim
klientom, którzy zadzwonili pod wskazany numer na temat ofert pro-
mocyjnych i zasad promocji; 

– aktywnego tzw. outbound – czyli telemarketingu. Zadaniem tego
strumienia by³o dzwonienie do klientów, przedstawienie im informacji
na temat prowadzonej akcji promocyjnej i zachêcanie do odwiedze-

nia biur obs³ugi klienta. Telemarketerzy mieli tak¿e za zadanie zebra-
nie w trakcie rozmowy maksymalnie du¿ej iloœci informacji o kliencie
(np. o jego instalacji grzewczej, preferencjach). 

Kluczow¹ rolê w pilota¿u kampanii aktywizacji klientów indywidualnych
o du¿ym potencjale odgrywaj¹ biura obs³ugi klienta. To do nich po otrzy-
maniu przesy³ki reklamowej b¹dŸ kontakcie telefonicznym trafiaj¹ klien-
ci. W celu jak najlepszego przygotowania BOK-ów do obs³ugi kampanii
przeprowadzono seriê szkoleñ obejmuj¹cych w swej tematyce: zasady
promocji, kszta³t ofert promocyjnych, cechy urz¹dzeñ grzewczych ofe-
rowanych w promocji, obs³ugê systemu informatycznego SIMKOD.
Ka¿dy pracownik KSG obs³uguj¹cy klienta podczas kampanii zosta³ prze-
szkolony. 

Po zawarciu umowy promocyjnej w biurze obs³ugi klienta Kar-
packiej Spó³ki Gazownictwa klient kierowany jest do autoryzowa-
nego punktu dealerskiego firmy Termet b¹dŸ Viessmann. Na pod-
stawie otrzymanego kuponu promocyjnego mo¿e tam zakupiæ kot³y
gazowe wraz z regulatorami w promocyjnych cenach. Dealer odpo-
wiada za monta¿ kot³a gazowego, a po jego uruchomieniu zobowi¹-
zany jest do przekazania stosownej informacji do biura obs³ugi klien-
ta KSG. Klient w momencie monta¿u kot³a wype³nia tak¿e ankietê sa-
tysfakcji, w której ocenia ca³y proces sprzeda¿owy i wszystkie pod-
mioty bior¹ce w nim udzia³. Ankieta ta jest przekazywana do biura
obs³ugi klienta. Umo¿liwi to precyzyjn¹ postanalizê efektów przepro-
wadzonego pilota¿u kampanii. 

W celu okreœlenia rentownoœci kampanii podsumowano tak¿e kosz-
ty poniesione przez KSG na przeprowadzenie pilota¿u. W ramach kosz-
tów kampanii wystêpuj¹ trzy g³ówne kategorie: koszty mailingu,
koszty kampanii telefonicznej, koszty promocji sprzeda¿y, czyli do-
starczenia ofert le¿¹cych po stronie KSG, w tym m.in. koszt miesi¹-
ca gazu gratis, subsydiowanie projektu instalacji, koszt przegl¹du
szczelnoœci instalacji. 

Po przeprowadzeniu analizy przychodów i kosztów okaza³o siê, ¿e
pilota¿ kampanii bêdzie rentowny przy wskaŸniku konwersji grupy do-
celowej (procent zawartych umów sprzeda¿y) na poziomie 0,92 proc. 

Pilota¿ kampanii aktywizacji klientów indywidualnych o du¿ym
potencjale zakoñczy³ siê 30 listopada br. Za wczeœnie jeszcze na osta-
teczne podsumowanie jego efektywnoœci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
pilota¿ ma na celu m.in. zidentyfikowanie barier sprzeda¿owych, któ-
re powinny byæ zniesione przed organizacj¹ kampanii na szersz¹ skalê.
Prace przygotowawcze do pilota¿u kampanii pozwoli³y na zidentyfiko-
wanie wielu obszarów problemowych, które w kontekœcie konieczno-
œci obrony rynku po deregulacji powinny zostaæ wyeliminowane. Na-
le¿¹ do nich m.in.: w¹ska oferta sprzeda¿owa (sam gaz bez us³ug i ele-
mentów oko³oproduktowych), na co zwracali uwagê klienci podczas
badañ, percepcja wœród klientów wysokiej i rosn¹cej ceny gazu, ubo-
ga baza informacji o kliencie i jego preferencjach, uniemo¿liwiaj¹ca re-
orientacjê na marketing relacji i budowanie lojalnoœci klientów, a tak-
¿e dynamiczne wykorzystywanie narzêdzi marketingu bezpoœrednie-
go, brak zarz¹dzania migracj¹ klientów (brak wiedzy o przyczynach
przechodzenia klientów do ni¿szych grup taryfowych i prób reagowa-
nia na tê sytuacjê). Efektywne wyci¹gniêcie wniosków z pilota¿u kam-
panii aktywizacji klientów indywidualnych i wdro¿enie odpowiednich
rozwi¹zañ na pewno znacznie przyczyni siê do zachowania konkuren-
cyjnej pozycji spó³ek gazownictwa po ca³kowitym otwarciu rynku
i wprowadzeniu zasady TPA tak¿e dla klientów indywidualnych. �

Marcin Klukowski
kierownik Dzia³u Promocji – Centrala PGNiG SA

Marketing relacji
dokoñczenie ze str. 37
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Tegoroczne Europejskie Forum Gazu
odby³o siê w Pradze 4-5 paŸdziernika
i stanowi³o kontynuacjê zakoñczonego
sukcesem I Europejskiego Forum Gazu,
które mia³o miejsce w Monachium
w roku ubieg³ym pod patronatem DVGW.

Wydarzenie to, zorganizowane przez
GAS s.r.o., stworzy³o bran¿y ga-
zowniczej jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ

do nawi¹zania intensywnego i konstruktyw-
nego dialogu. W forum wziê³o udzia³ 150
uczestników z 17 pañstw europejskich.

Mottem i wiod¹cym tematem konfe-
rencji by³ „Wp³yw liberalizacji na bezpie-
czeñstwo i niezawodnoœæ w dostawach
gazu”.

W przygotowaniach do organizacji Euro-
pejskiego Forum Gazu 2004 wziê³o udzia³
wraz z GAS s.r.o. jedenaœcie innych znacz¹-
cych europejskich organizacji bran¿y gazow-
niczej, w tym m.in.: niemieckie: DVGW, FI-
GOWA, BAW, austriackie OVGW, szwajcar-
skie SGGW, polska IGG, s³owackie SAGO, wê-
gierskie GE, boœniackie GAS BiH. G³ównym
patronem konferencji by³ TRANSGAS, nato-
miast wa¿niejszymi partnerami by³y: DVGW,
FIGOWA i Mesie Berlin. Wydarzeniu dodatko-
wo partnerowali GLYNWED i HAWLE ARMA-
TURY.

Forum towarzyszy³a równie¿ wystawa
z udzia³em najwa¿niejszych firm bran¿y ga-
zowniczej. Swoje produkty i us³ugi szczególnie
licznie prezentowa³y firmy czeskie i niemieckie.

Konferencja zosta³a uroczyœcie otwarta
przez Jiri Buchta, dyrektora generalnego GAS
s.r.o. W bloku otwieraj¹cym, wyk³ad na temat
„Struktury legislacyjnej Unii Europejskiej i jej
narodowych orientacji” poprowadzi³ przed-
stawiciel Komisji Europejskiej w Republice
Czeskiej, Jaromir Levicek. W swojej wypo-
wiedzi zwróci³ szczególn¹ uwagê na obecne
trendy w liberalizacji rynku energetycznego
w nawi¹zaniu do roli bezpieczeñstwa i nieza-
wodnoœci dostaw gazu.

W pierwszym bloku pt. „Regulacje do-
staw gazu” Radek Lucky – przedstawiciel
Czeskiej Organizacji Przemys³u Gazowniczego
– mówi³ o wp³ywie regulacji na przep³yw in-
formacji pomiêdzy firmami handluj¹cymi ga-
zem i operatorem systemu elektrycznego. Je-
go wypowiedŸ zosta³a nastêpnie uzupe³niona
prezentacj¹ przedstawiciela Austriackiego Biu-

ra Regulacji E-control, w której przedstawione
zosta³y doœwiadczenia zwi¹zane z liberalizacj¹
rynku gazu w Austrii. Blok pierwszy konferen-
cji zakoñczy³a prezentacja przedstawiciela pol-
skiego Urzêdu Regulacji Energetyki – Piotra
Sekleckiego, po której otwarto sesjê dysku-
syjn¹ z udzia³em wszystkich uczestników kon-
ferencji.

Drugi blok konferencji pt. „Regulacje sa-
morz¹dowe w sektorze gazowniczym” popro-
wadzi³ Werner Haunherm, przedstawiciel fir-
my EVG. Tematem dyskusji by³ wspólny
wp³yw na wzmocnienie mechanizmów samo-
regulacji w przemyœle gazowniczym w Europie
bez narodowych granic.

Przedstawiciel Izby Gospodarczej Gazow-
nictwa Adrian Dudek zaprezentowa³ w tej
kwestii rezultaty badañ przeprowadzonych za
pomoc¹ kwestionariusza w zakresie aspektów
technicznych samoregulacji w przemyœle ga-
zowniczym poszczególnych krajów europej-
skich. Celem samoregulacji jest zapewnienie
bezpiecznych i niezawodnych dostaw gazu
przy jak najbardziej ograniczonej interwencji
wykonawczej i inspekcyjnej w³adz pañstwo-
wych.

Nastêpnie swoje prezentacje i przemyœle-
nia w tej kwestii przedstawili: Alfred Kleks
z DVGW i Miloslav Burisin z GAS s.r.o.

A. Kleks zaprezentowa³ rezultaty studiów
przeprowadzonych w niemieckich firmach ga-
zowniczych, maj¹cych na celu ustalenie, które
samoregulacje (w tym przede wszystkim re-
gulacje techniczne dla obszaru gazownictwa
jako jedne z wa¿niejszych narzêdzi) prowadz¹
do znacz¹cych oszczêdnoœci w kosztach ope-
racyjnych ponoszonych na zapewnienie bez-
pieczeñstwa i niezawodnoœci wykorzystywa-
nych urz¹dzeñ gazowniczych.

Z kolei M. Burisin w swojej wypowiedzi
podkreœli³, ¿e drog¹ do osi¹gniêcia samoregu-
lacji jest zbudowanie kompletnego, godnego
zaufania systemu, obejmuj¹cego wszystkie
kluczowe elementy, które oddzia³uj¹ na bez-
pieczeñstwo dzia³aj¹cych urz¹dzeñ, wprowa-
dzenie wykwalifikowanych pracowników na
etapie tworzenia projektu, konstrukcji, dzia³a-
nia i utrzymania urz¹dzeñ. Podkreœli³ istotne
znaczenie jakoœci prowadzonych prac, efek-
tywnego systemu regulacji oraz bezpiecznej
przejrzystoœci systemów regulacyjnych. 

Obszary samoregulacji i p³yn¹cych z niej
korzyœci zosta³y omówione w podsumowuj¹-
cej drugi blok wypowiedzi Petera Richman-

na, reprezentuj¹cego firmê Thuga z Mona-
chium. Kwestie te wywo³a³y g³êbok¹ dyskusjê
stanowi¹c¹ ukoronowanie pierwszego dnia
Europejskiego Forum Gazu 2004.

To nie by³a jednak ostatnia szansa dla
uczestników forum, by wymieniæ informacje
i dzieliæ siê doœwiadczeniami. Rozwa¿ania
i dyskusje mogli bowiem kontynuowaæ pod-
czas uroczystej gali.

Drugi dzieñ konferencji rozpocz¹³ blok
trzeci, zatytu³owany „Normy efektywnoœci
technicznej jako podstawa bezpiecznych
i ekonomicznych dostaw gazu”, który popro-
wadzi³ Ligi Scopesi, prezes ATIG i wiceprezes
Marcogaz. Blok otworzy³a prezentacja prezsa
SCGI, Jean-Pierre Beringuiera pt. „Interakcje
organizacji europejskich – opracowanie zasad
technicznych dla europejskiego przemys³u ga-
zowniczego.”

Nastêpnie dyrektor zarz¹dzaj¹cy GAS
s.r.o. Jiri Buchta poinformowa³ o systemowym
zabezpieczeniu dzia³alnoœci w obszarze sprzê-
tu technicznego, oraz odpowiednich regulacji
i edukacji w zapewnieniu bezpieczeñstwa
i niezawodnoœci w przemyœle gazowniczym.
Zauwa¿y³, i¿ w Czechach system ten opiera siê
na czterech podstawowych filarach: systemie
regulacji, systemie edukacji, systemie certyfi-
kacji produktów, firm i kadry pracowniczej
oraz systemie informacyjnym. U¿ywaj¹c d³u-
goterminowych statystyk dotycz¹cych po¿a-
rów i eksplozji spowodowanych przez gaz na-
turalny, p³ynny lub inne rodzaje gazu, zade-
monstrowa³ pozytywny wp³yw systemowych
zabezpieczeñ sprzêtu technicznego oraz regu-
lacji i edukacji na wzrost bezpieczeñstwa i nie-
zawodnoœci gazu naturalnego.

Konferencjê zakoñczy³ blok czwarty.
W mowie koñcowej prof. Klaus Hosann

pozytywnie oceni³ przebieg konferencji Euro-
pejskie Forum Gazu 2004 zarówno pod
wzglêdem merytorycznym, jak i organizacyj-
nym. Gor¹co podziêkowa³ równie¿ organiza-
torom spotkania GAS s.r.o. za zaanga¿owanie
i wspania³¹ organizacjê forum.

Bez w¹tpienia EFG 2004 przyczyni³o siê
nie tylko do poszerzenia wiedzy na temat ak-
tualnych spraw zwi¹zanych z rozwojem bran-
¿y gazowniczej w Europie ale równie¿ do na-
wi¹zania nowych zawodowych i osobistych
kontaktów.

III Europejskie Forum Gazu odbêdzie siê
w dniach 20-21.09.2005 r. w Warszawie z ini-
cjatywy Izby GG. �

Europejskie Forum Gazu 2004

ZAGRANICA



BEZPIECZEÑSTWO

Wkoñcu paŸdziernika w Gazowni
Warszawskiej, w Zak³adzie
Gazowniczym nr 2 przy ul.

Kruczkowskiego, wybuch³ po¿ar. Dym
zauwa¿ono na II piêtrze tu¿ przed
godzin¹ 10 rano. Wezwano Stra¿
Po¿arn¹, która by³a na miejscu
w chwilê potem. Przyjecha³y trzy wozy
bojowe. Akcj¹ dowodzi³ mjr po¿arnic-
twa Miros³aw Jasztal. 

Z pierwszego wozu wystrzeli³a dra-
bina z koszem w kierunku dachu, na
którym zgromadzi³a siê grupka pra-
cowników. Ogieñ i dym odci¹³ im dro-
gê ucieczki klatk¹ schodow¹. Pozosta³
dach, sk¹d po dwie, trzy osoby, ewaku-
owano je drabinopodnoœnikiem. 

Wiêkszoœæ pracowników gazowni
zd¹¿y³a opuœciæ swoje pomieszczenia
i zgromadziwszy siê w bezpiecznej od-
leg³oœci od budynków, obserwowa³a
akcjê ratunkow¹. W tym czasie stra¿a-
cy z dwóch pozosta³ych jednostek po-

¿arniczych zlokalizowali ogieñ i przy-
st¹pili do gaszenia, a potem do oddy-
miania budynków. 

Po 20 minutach akcjê zakoñczono.
Pracownicy wrócili do swoich biur.
Okaza³o siê, ¿e by³y to tylko æwiczenia,
organizowane we wspó³pracy z Pañ-
stwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ co 2 lata przez
Jana Zbinkowskiego, starszego aspi-
ranta po¿arnictwa, kierownika sekcji
ochrony przeciwpo¿arowej w Gazowni
Warszawskiej. 

- Takie æwiczenia s¹ absolutnie nie-
zbêdne – mówi J. Zbinkowski. – Mo¿e-
my w ten sposób sprawdziæ popraw-
noœæ planów ewakuacyjnych, zacho-
wanie siê ludzi, stan sprzêtu itp. Ale s¹
one przede wszystkim wa¿ne dla pra-
cowników, którzy w nich uczestnicz¹c,
nabywaj¹ pewnoœci siebie. W prawdzi-
wym po¿arze nie strac¹ g³owy. Bêd¹
wiedzieli, jak siê zachowaæ i w jaki spo-
sób zareaguj¹ stra¿acy. 

Dowodz¹cy akcj¹ mjr Jasztal jest
zadowolony. Drogi dojazdu – bez za-
rzutu. Dostêp do obiektu – dobry. Ak-
cja ewakuacji przebieg³a szybko
i sprawnie. Nikt nie ucierpia³. – Im wiê-
cej potu na æwiczeniach, tym mniej
ofiar w po¿arze – podkreœla stra¿ak. 

W wypadku po¿aru najwa¿niejsze
jest to, ¿eby nie wpaœæ w panikê. Gdy

poczuje siê dym, trzeba jak najszybciej
uciekaæ. Ale nie na oœlep, tylko wyzna-
czonymi drogami ewakuacyjnymi. Nie
zabieraæ rzeczy, nie wy³¹czaæ kompute-
rów, jednym s³owem – nie zwlekaæ. Dla-
czego to takie istotne? Bo w po¿arze naj-
wiêkszym zagro¿eniem nie jest sam
ogieñ i wysokie temperatury, ale produk-
ty spalania. Dziœ, gdy wiêkszoœæ wyposa-
¿enia biur to przedmioty z tworzyw
sztucznych, jak plastikowe okna, kompu-
tery, drukarki, niszczarki, tapicerka mebli
biurowych, w³aœnie produkty spalania
stanowi¹ najwiêksze zagro¿enie. Powsta-
j¹ toksyczne substancje, np. chlor, który
jako ciê¿szy od powietrza opada i pe³za,
wype³niaj¹c powoli pomieszczenia.
A przecie¿ jest to gaz bojowy! Uœmierca
prawie natychmiast. 

Jeœli nie uda siê wydostaæ na ze-
wn¹trz, to na pomoc trzeba czekaæ na
dachu. Stra¿ przyjedzie najdalej w kilka
minut. Takie s¹ standardy nawet w za-
korkowanej w godzinach szczytu War-
szawie. I nie trzeba bêdzie skakaæ na
skokochrony (s¹ jedynie zabezpiecze-
niem akcji) czy zje¿d¿aæ w dó³ w rêka-
wach (tych siê ju¿ nie stosuje). Stra¿a-
cy podstawi¹ drabinê z koszem na wy-
siêgniku. Jak podczas æwiczeñ. �

Zdjêcia Ma³gorzata Ciemno³oñska

Nabywanie
pewnoœci
S³awomir Trzaskowski
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