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Wprowadzenie nowych materia³ów i technologii, które
skutecznie zabezpiecz¹ przed korozj¹ to efekt wielu do-
œwiadczeñ laboratoryjnych oraz prób. ardzo dobre wyniki
w zabezpieczeniu antykorozyjnym na rurach, armaturze
i kszta³tkach daje stosowanie materia³ów adhezyjnych, do
których zalicza siê FC-210 AMBERCOAT oraz w zakresie za-
bezpieczeñ spawów i uszkodzeñ izolacji polietylenowych
ICAT LS- 2001 CT, produkcji firmy ICAT Industries Inc. – Ka-
nada.

FC-210 AMBERCOAT, jak i ICAT LS-2001 CT zosta³y stwo-
rzone jako systemy zabezpieczenia antykorozyjnego rur oraz
spawów w ró¿nych warunkach pogodowych. Dziêki temu mo¿-
liwa jest ich aplikacja zarówno w pomieszczeniach zamkniêtych,
jak i w warunkach polowych, przez co nadaj¹ siê równie¿ do od-
nawiania zu¿ytych lub zniszczonych d³ugotrwa³¹ eksploatacj¹
pow³ok izolacyjnych na istniej¹cych ruroci¹gach. 

Wyroby mog¹ byæ aplikowane przez natrysk bezpowietrzny
na gor¹co, jak równie¿ poprzez rêczne nanoszenie pow³oki, co
pozwala na zabezpieczenie antykorozyjne elementów trudnych
do zaizolowania innymi technikami. 

FC-210 AMBERCOAT jest materia³em dwusk³adnikowym,
mo¿e byæ u¿ywany do ochrony stali o temperaturze roboczej
nieprzekraczaj¹cej 65°C w wilgotnych warunkach oraz 100°C
w warunkach suchych. Charakteryzuje siê doskona³¹ przyczep-
noœci¹ do stali i szybkim utwardzaniem. Jest to materia³ przyja-
zny dla œrodowiska, nie zawiera rozpuszczalników i zawiera
100% cia³ sta³ych. ICAT LS-2001 CT jest równie¿ materia³em
dwusk³adnikowym, w 100% w stanie sta³ym, stanowi doskona-
³e zabezpieczenie poliuretanowe dla spawów, rur pokrytych po-
liuretanem i polietylenem. Charakteryzuje siê dobr¹ elastyczno-
œci¹, odpornoœci¹ na rozwarstwienie katodowe oraz doskona³¹
przyczepnoœci¹ do stali, polietylenu oraz poliuretanu przy rów-
noczesnej bardzo dobrej ochronie powierzchni stalowej przed
korozj¹. Materia³ ten nak³adany jest rêcznie, a przy gruboœci

warstwy przekraczaj¹cej 1016 mikronów mo¿e byæ aplikowany
metod¹ natrysku. 

Opisane powy¿ej pow³oki charakteryzuje: 
� doskona³a ochrona antykorozyjna, 
� innowacyjnoœæ w skali kraju – nowoczesny materia³ pow³oko-

twórczy, 
� bardzo dobra odpornoœæ na atmosferylia i czynniki chemicz-

ne, w stosunku do dotychczas stosowanych pow³ok, 
� brak sk³adników mog¹cych zawieraæ zwi¹zki kancerogenne,

materia³ przyjazny dla œrodowiska, 
� krótszy czas nak³adania, utwardzania i sezonowania ni¿ obec-

nie stosowane, 
� zwi¹zanie pow³oki poliuretanowej LS- 2001 CT z pow³ok¹

polietylenow¹ (PE) w wyniku reakcji chemicznej. 
W roku 2005 D.E.F.T. Polska nawi¹za³a œcis³¹ wspó³pracê

z firm¹ ICAT Industries Inc. Kanada, której efektem jest opraco-
wanie technologii aplikacji pow³ok ochronnych na bazie FC-210
Ambercoat i ICAT LS-2001 CT. 

Na prze³omie roku 2005/2006 zrealizowano, przy wspó³-
udziale œrodków z Unii Europejskiej, przedsiêwziêcie inwestycyj-
ne maj¹ce na celu wdro¿enie technologii i wyposa¿enie D.E F.T.
Polska w niezbêdny, nowoczesny sprzêt do realizacji przedmio-
towych us³ug. 

D.E.F.T. Polska jest pierwszym i jedynym autoryzowanym
przez ICAT Industries Inc. aplikatorem materia³ów FC-210
AMBERCOAT i ICAT LS-2001 CT. 

Aplikacje FC- 210 Ambercoat wykonano na zaworach od
DN 150 do DN 1200 (miêdzy innymi dla t³oczni gazu na ruroci¹-
gu jamalskim), zasuwach klinowych i kszta³tkach zarówno w wa-
runkach stacjonarnych, jak i polowych. 

Aplikacje LS- 2001 CT wykonano miêdzy innymi przy usu-
waniu defektów na ruroci¹gu jamalskim.

Nowoczesne pow³oki antykorozyjne
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Szanowni Pañstwo

Przed rokiem, jak zwykle pod koniec grudnia, zastanawialiœmy siê,

jak bêd¹ wygl¹daæ najbli¿sze miesi¹ce. Pêdz¹cy w zawrotnym tempie czas

sprawi³, ¿e kolejny rok mamy ju¿ za sob¹. W œwi¹teczno-noworocznej

krz¹taninie znajdzie siê zapewne kilka chwil na odrobinê refleksji,

przemyœleñ, analiz, a tak¿e, oczywiœcie, i planów. 

Jaki by³ ten koñcz¹cy siê rok? Zapewne spokojniejszy ni¿ poprzednie,

ale nie pozbawiony wydarzeñ, które jeszcze d³ugo wywieraæ bêd¹ wp³yw

na polskie gazownictwo. Jako IGG mamy nadziejê,

¿e jednym z nich bêdzie podjêta przez nas dzia³alnoœæ normalizacyjna,

której pierwsze efekty pojawi¹ siê ju¿ w najbli¿szych tygodniach.

Stworzenie jednolitych standardów i ich zaakceptowanie przez wszystkich

uczestników gazowego rynku bêdzie prze³omem w zakresie ujednolicania

wymagañ oraz zapewnienia nale¿ytego bezpieczeñstwa technicznego.

Bêdzie te¿ powa¿nym krokiem, wzmacniaj¹cym pozycjê niezale¿nego

samorz¹du gazowniczego, jakim jest nasza Izba Gospodarcza Gazownictwa. 

Prowadzona standaryzacja ma byæ jednym z istotniejszych punktów

pierwszego Kongresu Polskiego Przemys³u Gazowniczego, zaplanowanego

na po³owê kwietnia 2008 roku. Spotkanie w Wiœle, w którym – jak siê

spodziewamy – weŸmie udzia³ ponad pó³ tysi¹ca osób z kraju i z zagranicy,

ma szansê staæ siê najwa¿niejszym gazowniczym wydarzeniem przysz³ego

roku. Tym bardziej ¿e tematyka kongresu, zamkniêta has³em ,,Kierunki

rozwoju polskiego przemys³u gazowniczego”, zderzy siê z budowan¹

przez nowy rz¹d strategi¹ dla energetyki, w której zdecydowanie wiêcej

ni¿ o gazie mówi siê o wêglu... 

Maj¹c nadziejê, ¿e problemy gazownictwa nie pozostan¹ tematem

marginalnym, chcia³bym wyraziæ ¿yczenie, aby zbli¿aj¹cy siê œwi¹teczny

czas by³ dla nas wszystkich okresem spokoju, zadumy i odpoczynku

od wyzwañ codziennoœci, spêdzonym w niepowtarzalnej, rodzinnej

atmosferze. A Nowy Rok niech niesie ze sob¹ tylko pozytywne doznania.

Cezary Mróz

wiceprzewodnicz¹cy Rady Programowej

cz³onek zarz¹du IGG
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Kartka œwi¹teczna 10-letniej Roksany
Kaczmarskiej, uczestniczki warsztatów
plastycznych w Pa³acu M³odzie¿y
w Gdañsku.
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Z ¿ycia Izby Gospodarczej Gazownictwa

Miros³aw Dobrut
Prezes Izby
Gospodarczej
Gazownictwa

Zbli¿amy siê do koñca roku. Za nami kolejne
zrealizowane cele i nowe doœwiadczenia. Przed
nami nastêpne plany i nowe, ciekawsze wyzwa-
nia. Dla Izby Gospodarczej Gazownictwa zbli¿a-
j¹cy siê Nowy Rok bêdzie dobrym czasem na re-
fleksjê i podsumowanie dotychczasowej – ju¿ 
5-letniej – dzia³alnoœci. 

Tymczasem chcia³bym spróbowaæ podsumo-
waæ bie¿¹cy rok. Z zadowoleniem mogê stwier-
dziæ, ¿e dla naszej organizacji by³ to czas nie tyl-
ko efektywnej dzia³alnoœci, ale równie¿ satysfak-
cji z pracy na rzecz wszystkich zrzeszonych w IGG
spó³ek. 

Niew¹tpliwie jednym z najwa¿niejszych wy-
darzeñ mijaj¹cego roku by³o zwo³ane na
11 kwietnia Walne Zgromadzenie Cz³onków IGG,
które nie tylko wytyczy³o kierunki dalszego roz-
woju IGG, ale równie¿ pozytywnie podsumowa-
³o dotychczasow¹ czteroletni¹ dzia³alnoœæ zarz¹-
du IGG i prezydium, udzielaj¹c tym samym abso-
lutorium dotychczas dzia³aj¹cym w³adzom, za co
wszystkim jeszcze raz serdecznie dziêkujê. 

Podobnie jak w latach ubieg³ych, w roku
2007 IGG podtrzyma³a tradycjê organizacji Tar-
gów EXPO-GAS w Kielcach, promuj¹c tym sa-
mym rodzime firmy i polsk¹ myœl techniczn¹.
Z du¿¹ satysfakcj¹ mo¿emy stwierdziæ, i¿ w ci¹gu
3 ostatnich lat impreza ta wyros³a do rangi jedne-
go z najwa¿niejszych wydarzeñ bran¿owych,
gromadz¹cych wiele firm sektora gazowniczego
oraz t³umy odwiedzaj¹cych goœci, zarówno pol-
skich, jak i zagranicznych. Podobnie jak w latach
ubieg³ych, targom towarzyszy³a konferencja po-
œwiêcona aktualnym problemom bran¿y gazow-
niczej. Uœwietni³a j¹ obecnoœæ wielu przedstawi-
cieli urzêdów publicznych, którzy nie tylko wziêli
udzia³ w otwarciu targów, ale równie¿  uczestni-
czyli w panelach dyskusyjnych konferencji. 

W przysz³oœci Targi EXPO-GAS planujemy or-
ganizowaæ w cyklu co dwa lata, na przemian
z miêdzynarodowym Kongresem Polskiego Prze-
mys³u Gazowniczego, którego I edycja odbêdzie
siê w kwietniu 2008 roku w Wiœle. G³êboko wie-
rzymy, i¿ stanie siê on wkrótce jedn¹ z najwa¿-
niejszych imprez merytorycznych poœwiêconych
problemom bran¿y gazowniczej. 

Kolejnym i jednym z najwa¿niejszych sukce-
sów Izby Gospodarczej Gazownictwa by³o podjê-
cie dzia³alnoœci normalizacyjnej w ramach przyjê-
tego w grudniu 2006 r. dokumentu pt. „Standar-
dy i wytyczne techniczne Izby Gospodarczej Ga-
zownictwa – cele, zasady, organizacja, finanso-
wanie”. W lutym br. zarz¹d IGG, dokonuj¹c do-
k³adnej analizy wszystkich zg³oszonych przez fir-
my cz³onkowskie kandydatur, wy³oni³ sk³ad Komi-
tetu Standardu Technicznego – cia³a merytorycz-
nego, wytyczaj¹cego cele oraz nadzoruj¹cego
dzia³alnoœæ poszczególnych zespo³ów roboczych.
Obecnie w sk³ad komitetu wchodzi 31 znanych
i szanowanych ekspertów bran¿y gazowniczej,
reprezentuj¹cych najwa¿niejsze firmy naszego
sektora. 

Dzia³a w nim szeœæ zespo³ów roboczych, pro-
wadz¹cych prace normalizacyjne m.in. w zakre-
sie: okreœlenia standardów pomiarowych na wy-
sokim ciœnieniu, nadzoru metrologicznego nad
chromatografami gazowymi, opracowania wy-

tycznych obs³ugi stacji gazowych w zakresie in-
stalacji elektrycznych i uk³adów pomiarowych
a tak¿e opracowania wytycznych do projektowa-
nia, wykonania i eksploatacji automatycznych
stacji ochrony katodowej. 

W ramach powo³anych przy IGG zespo³ów
roboczych pracuje spo³ecznie ponad 120 eksper-
tów ze wspomnianych dziedzin. Pierwsze stan-
dardy IGG planujemy opracowaæ i udostêpniæ do
po³owy przysz³ego roku. 

Aktualizacja obecnych oraz opracowanie no-
wych norm jest niezbêdne i g³êboko wierzymy, i¿
wp³ynie w znacznej mierze na poprawê bezpie-
czeñstwa technicznego i organizacyjnego w dzia-
³alnoœci przedsiêbiorstw bran¿y gazowniczej. Na-
szym d¹¿eniem jest, by zbiór opracowanych
i wdro¿onych standardów i wytycznych technicz-
nych Izby Gospodarczej Gazownictwa uzyska³
z czasem rangê prawn¹ przez odnoœniki co naj-
mniej w ustawie „Prawo energetyczne” i „Prawo
budowlane”, a tak¿e we w³aœciwych rozporz¹-
dzeniach. 

Szczególnie aktywny w bie¿¹cym roku by³ ze-
spó³ ds. UDT. Intensywne prace w gronie eksper-
tów oraz wielogodzinne spotkania z przedstawi-
cielami UDT pozwoli³y ostatecznie uzyskaæ kon-
sensus w wielu spornych kwestiach, satysfakcjo-
nuj¹cy zarówno bran¿ê gazownicz¹, jak i UDT.
Ostatecznie, Izba Gospodarcza Gazownictwa z³o-
¿y³a w Ministerstwie Gospodarki spójne meryto-
rycznie z dokumentem UDT projekty rozporz¹-
dzeñ w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ sieci gazowe i ich usytu-
owanie oraz w sprawie warunków technicznych
u¿ytkowania sieci gazowych. Wierzymy, i¿ wspól-
nie opracowane dokumenty pozwol¹ ostatecznie
zakoñczyæ trwaj¹cy od wielu lat spór o zakres
kompetencji UDT. 

Obecnie zespó³ naszych specjalistów pracuje
nad projektem rozporz¹dzenia ministra gospo-
darki w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
przy budowie i u¿ytkowaniu sieci gazowych, uru-
chamianiu instalacji gazowych i wymianie gazo-
mierzy w obiektach budowlanych, próbuj¹c jego
treœæ uaktualniæ dostosowuj¹c do obecnych po-
trzeb bran¿y oraz uspójniæ z zapisami zawartymi
we wczeœniej wymienionych rozporz¹dzeniach.
Opracowanie tych projektów rozporz¹dzeñ uwa-
¿am za jedn¹ z najwa¿niejszych inicjatyw IGG,
a ich uchwalenie by³oby du¿ym sukcesem zarów-
no IGG, jak i ca³ej bran¿y gazowniczej. 

Dzia³aj¹c w interesie firm bran¿y gazowniczej
IGG opracowa³a i przekaza³a do Ministerstwa Go-
spodarki swoje stanowisko w sprawie projektu
nowelizacji prawa energetycznego oraz projektu
nowego rozporz¹dzenia systemowego dla ga-
zownictwa. 

Przy IGG aktywnie dzia³a równie¿ zespó³ ds.
Nierozliczonych Iloœci Gazu z dziesiêcioma pod-
zespo³ami. Dzia³alnoœæ zespo³ów by³a naczelnym
tematem dwudniowej konferencji nt. nierozliczo-
nych iloœci gazu w paŸdzierniku br. 

Maj¹c na uwadze istotê i wagê przygotowy-
wanego w Ministerstwie Gospodarki dokumentu
pt. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”

dokoñczenie na str. 50
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WYDARZENIA

� 10 grudnia. PGNIG SA podpi-
sa³o umowê cesji 40 procent udzia-
³ów w koncesji poszukiwawczo-wy-
dobywczej w Danii, nale¿¹cej do
Willumsen Exploration Consultants
ApS. Oznacza to rozpoczêcie dzia³al-
noœci poszukiwawczej na perspekty-
wicznych obszarach Danii, a tak¿e
wspó³pracê z duñskimi firmami Odin
Energi A/S i Nordsofonden. W opinii
specjalistów koncesja ta daje szansê
na odkrycie z³ó¿ ropy naftowej
w utworach dolomitu g³ównego, po-
dobnego do tego, w którym znajdu-
j¹ siê z³o¿a w rejonie gorzowskim
i pomorskim. 

� 9 grudnia. W wyniku przepro-
wadzonego postêpowania przetargo-
wego PGNiG SA uzyska³ prawo do
prowadzenia prac poszukiwawczych
na koncesji poszukiwawczo-wydoby-
wczej nr 113, zlokalizowanej w base-
nie naftowym Murzuq (zachodnia Li-
bia). Powierzchnia bloku koncesyjne-
go 113 wynosi 5494 km2. O wysokiej
perspektywicznoœci tego obszaru
œwiadcz¹ zarówno zlokalizowane
w s¹siedztwie z³o¿a, jak równie¿ in-
formacje o kolejnych nowych odkry-
ciach dokonywanych w obrêbie tego
basenu naftowego. Podpisanie sto-
sownej umowy EPSA (Exploration
and Production Sharing Agreement) ze

stron¹ Libijsk¹ jest spodziewane w ci¹-
gu najbli¿szych trzech miesiêcy. 

� 15 listopada. Energinet. dk,
operator systemów przesy³owych
energetycznych i gazowniczych
w Danii, PGNiG SA oraz GAZ – SYSTEM
S.A., podpisa³y umowê o wspó³pracy,
bêd¹c¹ kolejnym krokiem w realizacji
projektu Baltic Pipe. Ostateczna de-
cyzja o realizacji gazoci¹gu Baltic Pi-
pe ma zostaæ podjêta w 2008 r. Pro-
jekt budowy gazoci¹gu Baltic Pipe
jest œciœle zwi¹zany z innym realizo-
wanym obecnie przedsiêwziêciem,
w ramach którego konsorcjum Skan-
led, którego uczestnikiem jest m.in.
Energinet. dk i PGNiG, bada mo¿li-
woœci transportu norweskiego gazu
do Norwegii, Szwecji i Danii gazoci¹-
giem podmorskim. – Gazoci¹g Baltic
Pipe bêdzie zbudowany tak, aby
umo¿liwiæ transport gazu w obydwu
kierunkach, projekt zwiêkszy bezpie-
czeñstwo dostaw gazu ziemnego dla
Danii i wzmocni konkurencjê na ryn-
ku gazu, co bêdzie mia³o korzystny
wymiar dla konsumentów – mówi Pe-
ter Jorgensen, wiceprezes ds. plano-
wania Energinet dk. 

– Jesteœmy bardzo zadowoleni, ¿e
do naszego porozumienia z partnera-
mi duñskimi do³¹cza GAZ – SYSTEM
S.A., poniewa¿ ma on do odegrania
istotn¹ rolê w tym projekcie – powie-
dzia³ Krzysztof G³ogowski, prezes za-
rz¹du PGNiG SA. 

Dla GAZ – SYSTEM S.A. zlokalizo-
wanie Ÿród³a dostaw gazu w pó³noc-
nej Polsce umo¿liwi przesy³anie gazu
dla potrzeb nowych odbiorców
w tym regionie. Dzia³ania te w istot-
ny sposób przyczyni¹ siê do poprawy
efektywnoœci przesy³u gazu ziemnego
w Polsce, poniewa¿ nie bêdziemy
musieli transportowaæ w te rejony
gazu pozyskiwanego w punktach na
wschodniej granicy Polski. Dla GAZ –
SYSTEM S.A. udzia³ w projekcie wi¹-
¿e siê z wykonaniem analiz, które po-
zwol¹ okreœliæ techniczne uwarunko-
wania odbioru gazu ziemnego z no-
wego kierunku dostaw – mówi Igor
Wasilewski, prezes zarz¹du GAZ –
SYSTEM S.A. 

� 30 paŸdziernika. Spó³ka
PGNiG Norway A/S naby³a od Mobil

Development Norway A/S i Exxon-
Mobil Production Norway Inc udzia³y
w licencjach PL 212, PL212B i PL
262, zawieraj¹cych z³o¿a na Norwe-
skim Szelfie Kontynentalnym, wraz
z prawami i obowi¹zkami wynikaj¹-
cymi z wielu umów dotycz¹cych tych
z³ó¿. Zamkniêcie transakcji zakupu li-
cencji stanowi realizacjê umowy
z 28 lutego 2007 roku, zawartej miê-
dzy PGNiG SA a ExxonMobil, z której
prawa i obowi¹zki przejê³a na mocy
umowy z 19 paŸdziernika 2007 spó³-
ka PGNiG Norway A/S. 

Z tytu³u zakupu licencji zap³acono
360 milionów dolarów. Równocze-
œnie PGNIG Norway A/S zap³aci³a,
z tytu³u przewidzianych umow¹ rozli-
czeñ i zwrotu kosztów poniesionych
przez ExxonMobil w okresie od
1 stycznia 2007 roku do 30 paŸdzier-
nika 2007 roku w zwi¹zku z udzia³em
w licencjach, 3,5 mln dolarów oraz
170 milionów koron norweskich. 

Op³ata za licencjê zosta³a sfinan-
sowana przez PGNIG Norway A/S
œrodkami pochodz¹cymi z po¿yczki
od PGNIG SA i wk³adów kapita³o-
wych wniesionych przez PGNiG SA,
które spó³ka sfinansowa³a ze œrodków
w³asnych. 

� 19 paŸdziernika. Podpisana
zosta³a umowa gwarancji pomiêdzy
PGNiG i PGNiG Norway SA. Zgodnie
z postanowieniami umowy, PGNiG
udziela gwarancji PGNiG Norway na
kwotê 627 555 648,36 EUR. Gwa-
rancja obowi¹zuje do 01 stycznia
2050 roku. 

Zabezpieczeniem udzielonej gwa-
rancji jest weksel regresowy wystawio-
ny przez PGNiG Norway. PGNiG otrzy-
ma wynagrodzenie od PGNiG Norway
za wystawienie gwarancji w formie
œwiadczenia wzajemnego, polegaj¹ce-
go na prawie pierwokupu do czêœci
wydobytej ropy naftowej i gazu. 

� 19 paŸdziernika 2007 roku zo-
sta³a podpisana umowa, na mocy któ-
rej wszystkie prawa i obowi¹zki, wyni-
kaj¹ce z umowy dotycz¹cej zakupu
udzia³ów w licencjach PL212, PL212B
i PL262 na Norweskim Szelfie Konty-
nentalnym, która zosta³a zawarta 28
lutego 2007 roku pomiêdzy PGNiG
i Mobil Development Norway A/S oraz
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ZAPOWIEDZI
� 22 stycznia 2008 r. – Izba

Gospodarcza Gazownictwa organi-
zuje w Warszawie konferencjê pt.
„Warunki korzystania z nierucho-
moœci”. 

� 24 – 26 stycznia 2008 r. –
Izba Gospodarcza Gazownictwa
organizuje w Zakopanem konfe-
rencjê pt. „Energetyka i gazownic-
two – wizje, strategie, plany”. 

� 16 – 18 kwietnia 2008 r. –
W Wiœle odbêdzie siê I Kongres
Polskiego Przemys³u Gazownicze-
go, organizowany przez Izbê Gos-
podarcz¹ Gazownictwa. Tematem
przewodnim spotkania s¹ „Kierun-
ki rozwoju przemys³u gazownicze-
go w Polsce”.
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ExxonMobil Production Norway Inc.
zosta³y przeniesione na PGNIG Norway
AS. Umowa wesz³a w ¿ycie 30 paŸ-
dziernika 2007 roku. 

� 16 paŸdziernika. Zgodnie
z postanowieniami umowy PGNiG SA
udziela PGNiG Norway po¿yczki
w kwocie 3 800 000 000 koron nor-
weskich. Po¿yczka udzielona zostaje
na okres do 20 grudnia 2022 roku.
Pozyskane œrodki przeznaczone zo-
stan¹ na sfinansowanie transakcji za-
kupu udzia³ów w licencjach PL212,
PL212B i PL262 na Norweskim Szelfie
Kontynentalnym oraz na koszty zwi¹-
zane z ich zagospodarowaniem. 

� 9 paŸdziernika. Geofizyka To-
ruñ, spó³ka nale¿¹ca do grupy kapita-
³owej PGNiG, wygra³a przetarg na re-
alizacjê badañ sejsmicznych w Niem-
czech, dla firmy GeoEnergy. Rejon
prac zlokalizowany jest w po³udnio-
wo-zachodnich Niemczech, a ich roz-
poczêcie przewiduje siê na listopad br. 

Rynek niemiecki nie jest dla GT
rynkiem nowym, spó³ka od lat prowa-
dzi tam badania geofizyczne i jest
uznan¹ mark¹ w lokalnej bran¿y naf-
towej. Prowadzi³a m.in. badania sej-
smiczne w Dolnej Saksonii dla firmy
Preussag Energie (obecnie w grupie
Gaz de France), uzyskuj¹c doskona³e
referencje. Jest to jednak rynek trud-
ny ze wzglêdu na wysokie standardy
w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony
œrodowiska. Prace prowadzone na
obszarach chronionych i w terenach
silnie zurbanizowanych wymagaj¹
perfekcyjnej organizacji pracy zarów-
no w sensie metodycznym, jak i logi-
stycznym. 

Niemcy stanowi¹ bardzo perspek-
tywiczny rynek dla Geofizyki Toruñ. 

� 2 paŸdziernika S¹d Rejonowy
w Warszawie wyda³ decyzjê w spra-
wie po³¹czenia PGNiG S.A. z nastêpu-
j¹cymi spó³kami obrotu gazem: Dol-
noœl¹sk¹ Spó³k¹ Obrotu Gazem
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
Górnoœl¹sk¹ Spó³k¹ Obrotu Gazem
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
Karpack¹ Spó³k¹ Obrotu Gazem 
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
Mazowieck¹ Spó³k¹ Obrotu Gazem 
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, Po-

morsk¹ Spó³k¹ Obrotu Gazem 
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie,
Wielkopolsk¹ Spó³k¹ Obrotu Gazem
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.
Spó³ki te powsta³y jako wydzielone
z dawnych spó³ek gazownictwa od-
dzia³y obrotu. Teraz wchodz¹ w sk³ad
Oddzia³u Handlowego PGNiG SA. Po-
³¹czenie spó³ek obrotu gazem
z PGNiG SA koñczy projekt dostoso-
wania dzia³alnoœci Grupy PGNiG do
wymogów Dyrektywy Unii Europej-
skiej (2003/55/EC) oraz znowelizo-
wanego prawa energetycznego, któ-
re zobowi¹za³o PGNiG do rozdzia³u
handlu i dystrybucji gazu od 1 lipca
2007 roku. Wprowadzane przez spó³-
kê zmiany polega³y na zintegrowaniu
dzia³alnoœci obrotu hurtowego i deta-
licznego w PGNiG SA oraz przekszta³-
ceniu spó³ek gazownictwa w operato-
rów systemu dystrybucyjnego, co na-
st¹pi³o 1 lipca 2007 roku. Detaliczny
obrót gazem oraz obs³uga klientów
na terenie ca³ego kraju zosta³y prze-
niesione ze spó³ek gazownictwa do
PGNiG SA. W ten sposób PGNiG SA
oprócz dzia³alnoœci wydobywczej
i magazynowej prowadziæ bêdzie tak-
¿e ca³oœæ dzia³alnoœci handlowej (ob-
rót hurtowy i detaliczny) poprzez Od-
dzia³ Handlowy. 

� 27 wrzeœnia. Minê³o 15 lat od
daty 27 wrzeœnia 1992 r., gdy urucho-
miono w spó³ce Zak³ad Wytwórczy
Urz¹dzeñ Gazowniczych INTERGAZ
w Tarnowskich Górach produkcjê ga-
zomierzy. Z tej okazji za³oga firmy
wraz z w³aœcicielami i klientami uro-
czyœcie obchodzi³a 15-lecie tego wy-
darzenia. Uœwietni³ j¹ wystêp Zespo³u
Pieœni i Tañca „Œl¹sk”. 

Prezes zarz¹du, in¿. Zygmunt Tr¹-
ba, poinformowa³, ¿e w ci¹gu 15 lat
spó³ka dostarczy³a na rynek 3200 tys.
gazomierzy kilku typów. Oznacza to,
¿e co drugi gazomierz zainstalowany
w Polsce pochodzi z INTERGAZ-u.
Odmierzaj¹ one gaz tak¿e w wielu
krajach Europy i œwiata. Dziêki wspó³-
pracy z niemieck¹ firm¹ Kromschro-
der Elster (jeden z za³o¿ycieli, wspó³-
w³aœciciel 36% udzia³ów) niebawem
bêdzie uruchomiony w Tarnowskich
Górach nowy ci¹g technologiczny do
produkcji gazomierzy najnowszej ge-
neracji. 

� 20 wrzeœnia 2007. PGNiG
otrzyma³o zgodê norweskiego Mini-
sterstwa Finansów na zakup udzia³ów
w licencjach poszukiwawczo-wydo-
bywczych na Norweskim Szelfie Kon-
tynentalnym, których dotyczy warun-
kowa umowa sprzeda¿y zawarta 
28 lutego 2007 roku pomiêdzy
PGNiG, jako kupuj¹cym i Mobil De-
velopment Norway A/S oraz Exxon-
Mobil Production Norway Inc., jako
sprzedaj¹cym. 

Wydanie przez norweskie Mini-
sterstwo Finansów decyzji oznacza
spe³nienie ostatniego warunku, od
którego zale¿a³a realizacja transakcji
pomiêdzy PGNiG a ExxonMobil. �

oprac. A.C.

Pomorski Operator Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z o.o. jako
jedyna firma z bran¿y gazowniczej
otrzyma³ tytu³ „Firmy nieprzeciêt-
nie przyjaznej matkom”.

Nagroda przyznana Pomorskie-
mu Operatorowi Systemu Dystrybu-
cyjnego Sp. z o.o. jest potwierdze-
niem dobrej atmosfery, jak¹ stworzy-
³a firma dla obecnych i przysz³ych
mam. Oznacza to miêdzy innymi, ¿e
podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie
zadaje siê paniom pytañ dotycz¹cych
planów macierzyñskich, kobiety
w ci¹¿y mog¹ liczyæ na ¿yczliwe trak-
towanie prze³o¿onych i wspó³pra-
cowników, a mamy po urodzeniu
dziecka mog¹ bez przeszkód wróciæ
na swoje miejsca pracy. 

Do I edycji konkursu „Mama
w pracy”, organizowanego przez
Fundacjê Œwiêtego Miko³aja, Insty-
tutu MillwardBrown SMG/KRC oraz
redakcjê ,,Rzeczpospolitej’’, zg³osi³o
siê 121 firm. 

Firmy by³y oceniane na podsta-
wie rozbudowanej ankiety, wype³-
nianej przez panie zatrudnione
w kandyduj¹cych firmach. Zgod-
nie z regulaminem, kapitu³a kon-
kursu postanowi³a nagrodziæ 31
firm, które – jej zdaniem – spe³ni-
³y wszystkie kryteria konieczne do
otrzymania tytu³u: „Firmy nie-
przeciêtnie przyjaznej matce”. 



TEMAT WYDANIA

Z godnie z ustaw¹ „Prawo budowlane” (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.), która
normuje dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ sprawy projektowa-

nia, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych
oraz okreœla zasady dzia³ania organów administracji publicz-
nej w tych dziedzinach (art. 1 ust. 1 ustawy), przez okreœle-
nie gazoci¹gi przesy³owe nale¿y rozumieæ, obiekty budowla-
ne pojmowane jako budowle stanowi¹ce ca³oœæ techniczno-
-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, zaliczane do
grupy budowli zwanej sieciami technicznymi (art. 3 pkt 1)

i 3) ustawy), i które podlegaj¹ organom nadzoru budowlane-
go w zakresie projektowania, budowy i u¿ytkowania. 

Szczegó³owe regulacje odnoœnie do projektowania
i budowy gazoci¹gów s¹ zawarte w rozporz¹dzeniu mini-
stra gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ sieci gazowe (Dz.U. z 2001 r. nr 97,
poz. 1055). W § 4 ust. 1 rozporz¹dzenie okreœla, ¿e sieæ
gazowa powinna byæ projektowana i budowana zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz w § 2 ustala, ¿e
projektuj¹cy i buduj¹cy sieæ gazow¹ powinni stosowaæ
system zarz¹dzania jakoœci¹. 

Warunki techniczne u¿ytkowania sieci gazowych nie zo-
sta³y do dnia dzisiejszego wydane przez ministra gospodarki,
na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. „Pra-

wo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz.
1118 z póŸn. zm.), 

REGULACJE PRAWNE

W stosunku do gazoci¹gów przesy³owych, odniesienia
w zakresie projektowania, wytwarzania i u¿ytkowania od-
najdujemy w zapisach ustawy z 21 grudnia 2000 roku o do-
zorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z póŸn. zm.)
w art. 2 ust. 3, ¿e wykonywanie dozoru technicznego nie
zwalnia projektuj¹cych, wytwarzaj¹cych, eksploatuj¹cych,
naprawiaj¹cych i modernizuj¹cych urz¹dzenia techniczne od
odpowiedzialnoœci za jakoœæ i stan tych urz¹dzeñ, maj¹ce
wp³yw na ich bezpieczn¹ pracê, zgodnie z przepisami o do-
zorze technicznym i przepisami szczególnymi. 

Gazoci¹gi przesy³owe zosta³y uznane za urz¹dzenia tech-
niczne, w rozumieniu ustawy o dozorze technicznym, na
podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 16 lipca 2002
roku w sprawie rodzajów urz¹dzeñ technicznych podlegaj¹-
cych dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 120, poz. 1021
z póŸn. zm.), w którym w § 1 ust. 1) pp j) stwierdza siê, ¿e
dozorowi technicznemu podlegaj¹, jako urz¹dzenia tech-
niczne, urz¹dzenia ciœnieniowe, w których znajduj¹ siê ciecze
lub gazy pod ciœnieniem ró¿nym od atmosferycznego,
w tym: ruroci¹gi przesy³owe i technologiczne, w czêœci sta-
nowi¹cej urz¹dzenia techniczne w rozumieniu przepisów
o dozorze technicznym, do materia³ów niebezpiecznych
o w³aœciwoœciach truj¹cych, ¿r¹cych i palnych pod nadciœnie-
niem wy¿szym ni¿ 0,5 bara i œrednicy nominalnej wiêkszej
ni¿ DN 25, wyprodukowane lub przebudowywane po dniu
wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia, przeznaczone do: gazów
sprê¿onych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod
nadciœnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciœnienie
pary przy najwy¿szej dopuszczalnej temperaturze jest wy¿-
sze ni¿ 0,5 bara. 

Art. 8 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym stwierdza, ¿e
wytwarzanie urz¹dzeñ technicznych z zamiarem ich wpro-
wadzenia do eksploatacji odbywa siê na podstawie doku-
mentacji technicznej uzgodnionej z organem w³aœciwej jed-
nostki dozoru technicznego w zakresie zgodnoœci tej doku-
mentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego,
chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej. 

Efektem uzgodnienia dokumentacji technicznej, zgodnie
z ustaw¹, jest ustalenie formy wykonywania dozoru tech-
nicznego. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym,
urz¹dzenia techniczne oraz materia³y i elementy stosowane

Dozór techniczny
nad gazoci¹gami przesy³owymi

Od koñca roku 2006 trwa³y bardzo
intensywne prace zespo³u ekspertów
Izby Gospodarczej Gazownictwa,
których jedynym celem by³o 
wypracowanie porozumienia,
które pozwala³oby na uregulowanie problemu
dozoru technicznego nad gazoci¹gami
przesy³owymi. 

Anatol Tkacz
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Polska przyjê³a na siebie obowi¹zki 
wynikaj¹ce ze stosowania obowi¹zuj¹cego
prawa wspólnotowego, a tym samym 
niestosowania dyskryminuj¹cych praktyk
w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci 
gospodarczej.
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do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji, mog¹ byæ
wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez wytwa-
rzaj¹cego, naprawiaj¹cego lub modernizuj¹cego, który po-
siada uprawnienie, wydane w formie decyzji administracyj-
nej, do ich wytwarzania, naprawiania lub modernizacji, zwa-
ne dalej „ uprawnieniem”, wydane przez organ w³aœciwej
jednostki dozoru technicznego, chyba ¿e przepisy szczegól-
ne stanowi¹ inaczej. 

W ust. 2 art. 9 ustawy o dozorze technicznym stwierdza
siê, ¿e organ w³aœciwej jednostki dozoru technicznego, na
wniosek wytwarzaj¹cego urz¹dzenia techniczne oraz mate-
ria³y i elementy stosowane do ich wytworzenia, naprawiaj¹-
cego lub modernizuj¹cego urz¹dzenia techniczne, wydaje
uprawnienie po stwierdzeniu, ¿e wytwarzaj¹cy, naprawiaj¹-
cy lub modernizuj¹cy spe³nia wymagania w zakresie wytwa-
rzania, naprawy lub modernizacji tych urz¹dzeñ. 

Je¿eli, zgodnie z ust. 3 art. 9 ustawy o dozorze technicz-
nym, wytwarzaj¹cy, naprawiaj¹cy lub modernizuj¹cy urz¹-
dzenia techniczne posiada system jakoœci zgodny z Polskimi
Normami, zatwierdzony i nadzorowany przez organ w³aœci-
wej jednostki dozoru technicznego, to wymagania okreœlone
w ust. 2 uwa¿a siê za spe³nione. 

Art. 12 ustawy o dozorze technicznym ustala formê wy-
konywania dozoru technicznego jako dozoru technicznego
pe³nego, ograniczonego lub uproszczonego, których zakres
jest opisany w art. 13 ustawy, a który obejmuje: 
� przeprowadzenie badania urz¹dzenia w warunkach goto-

woœci do pracy – badania odbiorcze, 
� wykonanie okresowych, doraŸnych badañ technicznych, 
� sprawdzenie zaœwiadczeñ kwalifikacyjnych osób obs³ugu-

j¹cych i konserwuj¹cych urz¹dzenia techniczne. 
Art. 14. ustawy o dozorze technicznym stwierdza, ¿e

urz¹dzenia techniczne objête dozorem technicznym, mog¹
byæ eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalaj¹cej
na ich eksploatacjê, wydanej przez organ w³aœciwej jednost-
ki dozoru technicznego, który zgodnie z ust. 2 art. 14 przed
wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, przeprowadza
badania i wykonuje czynnoœci sprawdzaj¹ce, o których mo-
wa w art. 13 ust. 1, oraz: 
1) sprawdza kompletnoœæ i prawid³owoœæ przed³o¿onej do-

kumentacji, 
2) dokonuje badania urz¹dzenia poprzez sprawdzenie zgod-

noœci wykonania tego urz¹dzenia z dokumentacj¹ i wa-
runkami technicznymi dozoru technicznego, a tak¿e stanu
urz¹dzenia, jego wyposa¿enia i oznakowañ, 

3) przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem
urz¹dzenia oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym
w warunkach dozoru technicznego dla poszczególnych
rodzajów urz¹dzeñ, 

4) przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumenta-
cji projektowej urz¹dzenia lub, w technicznie uzasadnio-
nych przypadkach, na ¿¹danie organu w³aœciwej jednost-
ki dozoru technicznego. 
Na podstawie pozytywnych wyników badañ i wykony-

wanych czynnoœci organ w³aœciwej jednostki dozoru tech-
nicznego wydaje decyzjê zezwalaj¹c¹ na eksploatacjê urz¹-
dzenia, w której ustala formê dozoru technicznego, jak¹ bê-
dzie objête to urz¹dzenie (ust. 4 art. 14 ustawy). �

Uzgodnienia
przyjête z zadowoleniem
WypowiedŸ Macieja WoŸniaka,
dyrektora Departamentu Ropy i Gazu
Ministerstwa Gospodarki

Uzgodnienia przyjête przez Urz¹d Dozoru Techniczne-
go i Izbê Gospodarcz¹ Gazownictwa w sprawie uregu-
lowania problemu dozoru technicznego nad gazoci¹-
gami przesy³owymi i dystrybucyjnymi przyjêliœmy
w Ministerstwie Gospodarki z du¿ym zadowoleniem.
Po kilku latach pata decyzyjnego w tej kwestii, jest to
sukces, bo roz³adowano doœæ napiêt¹ sytuacjê pomiê-
dzy urzêdem dozoru a podmiotami sektora gazowni-
czego. To równie¿ osobisty sukces prezesów: Walczaka
i Dobruta. Przyjête uzgodnienia u³atwi¹ pracê nie tyl-
ko Urzêdowi Dozoru Technicznego, ale przede wszyst-
kim u³atwi¹ i uproszcz¹ warunki gospodarowania fir-
mom tego sektora. 
Trudno przes¹dzaæ w tej chwili, jaki ostatecznie kszta³t
przyjm¹ przekazane Ministerstwu Gospodarki propo-
zycje rozwi¹zañ legislacyjnych. S¹ to bardzo ciekawe
i dobrze opracowane projekty, które zostan¹ poddane
obróbce przez ekspertów ministerstwa – w tym rz¹do-
wych legislatorów, a tak¿e ocenie instytucji pañstwa
odpowiedzialnych za zgodnoœæ krajowych regulacji
z prawem Unii Europejskiej oraz, byæ mo¿e, notyfika-
cji technicznej w Unii Europejskiej. Nie s¹dzê jednak,
by pojawi³y siê jakieœ zasadnicze zastrze¿enia i myœlê,
¿e mo¿emy z du¿¹ doz¹ optymizmu oczekiwaæ na
przyjêcie tej propozycji. Uda³o nam siê ju¿ prace nad
projektami tych rozporz¹dzeñ umieœciæ w planach prac
legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki, potem trafi¹
do uzgodnieñ miêdzyresortowych, w zwi¹zku z tym
myœlê, ¿e w ci¹gu trzech, czterech miesiêcy rozwi¹za-
nia te zostan¹ ostatecznie dopracowane i og³oszone
jako obowi¹zuj¹ce. 
Nie chcê uprzedzaæ ocen ekspertów dotycz¹cych z³o¿o-
nych w ministerstwie projektów rozporz¹dzeñ w spra-
wie warunków technicznych dozoru technicznego sieci
gazowych ani opinii w zakresie zgodnoœci tych projek-
tów z prawem wspólnotowym, ale zawarta w przed-
stawionych projektach koncepcja udzia³u strony trze-
ciej w kontroli projektowania, budowy i eksploatacji
sieci gazowych, a wiêc swego rodzaju niezale¿nego ar-
bitra tego procesu, wydaje siê bardzo przydatna, mo-
¿e uczyniæ procesy decyzyjne bardziej przejrzystymi
i byæ bardzo dobrym rozwi¹zaniem. �

Notowa³ Adam Cymer
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W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
97/23/WE z 29 maja 1997 roku w sprawie zbli¿enia przepi-
sów prawnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych urz¹dzeñ
ciœnieniowych stwierdza siê, ¿e z zakresu jej wy³¹cza siê ru-
roci¹gi przesy³owe sk³adaj¹ce siê z ruroci¹gu lub uk³adów ru-
roci¹gów, przeznaczone do przesy³ania dowolnego p³ynu lub
substancji do lub z instalacji (na l¹dzie lub wodzie), licz¹c od
ostatniego elementu odcinaj¹cego w granicach instalacji
³¹cznie z tym elementem, wraz ze wszystkimi przy³¹czonymi
urz¹dzeniami przeznaczonymi specjalnie dla ruroci¹gów
przesy³owych (art. 1 pkt. 3.1). 

Podkreœliæ nale¿y, ¿e od 1 maja 2004 roku, dnia wst¹pie-
nia Polski do struktur Unii Europejskiej jako pe³noprawnego
cz³onka, Polska przyjê³a na siebie obowi¹zki wynikaj¹ce ze
stosowania obowi¹zuj¹cego prawa wspólnotowego, a tym
samym niestosowania dyskryminuj¹cych praktyk w zakresie
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Sprawne i niedyskry-
minacyjne dostarczanie us³ug jest warunkiem dobrego funk-
cjonowania wspólnego rynku oraz lepszej integracji gospo-
darczej w Unii Europejskiej. 

S³u¿¹ temu dzia³ania maj¹ce na celu pe³n¹ implementacjê
prawa unijnego do prawa polskiego. Polskie gazownictwo
stosuje ju¿ od lat okreœlone techniki i technologie, wdra¿aj¹c
normy europejskie (EN) i miêdzynarodowe (ISO), które s¹

wprowadzone do zbioru Polskich Norm (PN), a przedsiêbior-
cy tworz¹ w³asne normy zak³adowe po to, aby stosowaæ jak
najlepsze rozwi¹zania gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo budo-
wy i u¿ytkowania obiektów gazowniczych. 

Jednym z tych rozwi¹zañ jest przyjêta zasada udzia³u
strony trzeciej w kontroli projektowania, budowy, w bada-
niach i odbiorach, a tak¿e w kontroli u¿ytkowania gazoci¹-
gów przesy³owych i innych obiektów gazowniczych maj¹-
cych pierwszorzêdne znaczenie dla systemu gazowniczego.
Zaproszenie strony trzeciej jest dobrowolne, choæ odp³atne,
i wynika z potrzeby inwestora uzyskania niezale¿nego po-
twierdzenia poziomu bezpieczeñstwa technicznego osi¹gniê-
tego w trakcie projektowania, budowy czy u¿ytkowania
obiektu. 

Takie uregulowania doprowadzi³y do powa¿nego konflik-
tu miêdzy Urzêdem Dozoru Technicznego a przedsiêbior-
stwami bran¿y gazownictwa co do interpretacji i stosowania
przepisów prawnych wydanych na podstawie ustaw: „Prawo
budowlane i o dozorze technicznym”. Podejmowane rozmo-
wy i uzgodnienia od 2002 r. nie przynosi³y efektu oczekiwa-
nego przez przedsiêbiorstwa. 

PROPOZYCJE NOWYCH UREGULOWAÑ
Od koñca roku 2006 trwa³y bardzo intensywne prace

zespo³ów Urzêdu Dozoru Technicznego i Izby Gospodar-
czej Gazownictwa, których jedynym celem by³o wypraco-
wanie porozumienia, które pozwala³oby na uregulowanie
problemu dozoru technicznego nad gazoci¹gami przesy-
³owymi. Da³oby to zielone œwiat³o do wydania przez mini-
stra gospodarki rozporz¹dzenia reguluj¹cego dozór tech-
niczny nad ruroci¹gami przesy³owymi oraz wydania aktu-
alizacji rozporz¹dzenia w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe oraz roz-
porz¹dzenia w sprawie warunków u¿ytkowania sieci ga-
zowych. 

Pierwszym pozytywnym efektem tych prac by³o STA-
NOWISKO WSPÓLNE G£ÓWNEGO INSPEKTORA NAD-
ZORU BUDOWLANEGO I PREZESA URZÊDU DOZORU
TECHNICZNEGO, które zosta³o przyjête 25 czerwca 2005 r.
Potwierdzeniem zawartych w nim uregulowañ by³o pismo
prezesa Urzêdu Dozoru Technicznego z 18 lipca 2007 r.
skierowane do oddzia³ów UDT. Obydwa te dokumenty s¹
dostêpne na stronie internetowej Izby Gospodarczej Ga-
zownictwa i zosta³y tak¿e przes³ane wszystkim firmom,
cz³onkom Izby. 

Ustalenia tam zawarta bêd¹ obowi¹zywaæ do czasu
wydania przez ministra gospodarki rozporz¹dzenia
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego,
jakim powinny odpowiadaæ ruroci¹gi przesy³owe. Zgodnie
z ustaleniami z Izb¹ Gospodarcz¹ Gazownictwa i Urzêdem
Dozoru Technicznego wejœcie w ¿ycie uregulowañ zawar-
tych w obopólnych uzgodnieniach nast¹pi z chwil¹ rów-
noczesnego wydania rozporz¹dzeñ przez ministra gospo-
darki: 
� w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego,

jakim powinny odpowiadaæ ruroci¹gi przesy³owe, z usta-
wy o dozorze technicznym, 

� w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaæ sieci gazowe i ich usytuowanie, z ustawy „Prawo
budowlane”, (aktualizacja), 

� w sprawie warunków technicznych u¿ytkowania sieci ga-
zowych, z ustawy „Prawo budowlane”. 
Z koñcem paŸdziernika 2007 roku prezes Urzêdu Dozoru

Technicznego i prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa
przed³o¿yli w Ministerstwie Gospodarki, do dalszych prac, te
trzy projekty rozporz¹dzeñ. 

W projekcie rozporz¹dzenia ministra gospodarki w spra-
wie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim po-
winny odpowiadaæ ruroci¹gi przesy³owe zapisano w oddziel-
nym dziale uregulowania dotycz¹ce gazoci¹gów przesy³o-
wych, które dotycz¹ m.in.: (zapisy z projektu) 

§ 3. 1. Forma wykonywania dozoru technicznego jest za-
le¿na od: 
1) œrednicy nominalnej rury przewodowej (N); 
2) maksymalnego ciœnienia roboczego ruroci¹gu przesy³owe-

go (MOP); 
3) przesy³anego p³ynu lub substancji [UDT1]. 
2. Formy dozoru technicznego ruroci¹gów przesy³owych

okreœla za³¹cznik do rozporz¹dzenia. 

�

Zaproszenie strony trzeciej jest dobrowolne,

choæ odp³atne, i wynika z potrzeby

inwestora uzyskania niezale¿nego

potwierdzenia poziomu bezpieczeñstwa

technicznego osi¹gniêtego w trakcie

projektowania, budowy czy u¿ytkowania

obiektu. 



§ 4. Ruroci¹gi przesy³owe gazu ziemnego s¹ projektowa-
ne, budowane lub modernizowane, eksploatowane i napra-
wiane zgodnie z odrêbnymi przepisami wydanymi na pod-
stawie ustawy „Prawo budowlane”. 

§ 5. Materia³y przeznaczone do budowy ruroci¹gu prze-
sy³owego gazu ziemnego oraz jego elementów powinny
spe³niaæ wymagania odrêbnych przepisów prawa budowla-
nego. 

§ 6. 1. Ruroci¹gi przesy³owe gazu ziemnego: 
� o œrednicy mniejszej ni¿ DN 200 mm lub o ciœnieniu mniej-

szym lub równym 1,6 MPa s¹ objête uproszczonym dozo-
rem technicznym; 

� o œrednicy równej lub wiêkszej ni¿ DN 200 mm i o ciœnie-
niu wiêkszym ni¿ 1,6 MPa s¹ objête ograniczonym dozo-
rem technicznym. 
W przypadku ruroci¹gów przesy³owych gazu ziemnego

objêtych form¹ wykonywania dozoru technicznego uprosz-
czonego nie podejmuje siê ¿adnych czynnoœci zwi¹zanych
z uproszczonym dozorem technicznym, jeœli spe³niono wy-
magania przepisów prawa budowlanego w zakresie sieci ga-
zowych i ich usytuowania z zastrze¿eniem przepisów § 10,
co uwa¿a siê za równoznaczne z uzgodnieniem warunków
technicznych. 
3. W przypadku ruroci¹gów przesy³owych gazu ziemnego

objêtych form¹ wykonywania dozoru technicznego ogra-
niczonego, spe³nienie wymagañ przepisów prawa budow-
lanego w zakresie sieci gazowych i ich usytuowania z za-
strze¿eniem przepisów § 10, uwa¿a siê za równoznaczne
z uzgodnieniem warunków technicznych i wówczas organ
w³aœciwej jednostki dozoru technicznego podejmuje jedy-
nie czynnoœci zwi¹zane z ograniczonym dozorem tech-
nicznym. 
§ 7. 1. W przypadku ruroci¹gów przesy³owych gazu

ziemnego objêtych form¹ dozoru technicznego ograniczone-
go organ w³aœciwej jednostki dozoru technicznego wykonu-
je czynnoœci zwi¹zane z wykonywaniem dozoru techniczne-
go okreœlone dla ruroci¹gów przesy³owych gazu ziemnego: 
1) sprawdza: 

a) kwalifikacje spawaczy, 
b) technologie spawania, 
c) uprawnienia buduj¹cego, naprawiaj¹cego lub moderni-

zuj¹cego ruroci¹g przesy³owy gazu ziemnego, 
d) dokumentacjê systemu jakoœci wdro¿onego i stosowa-

nego przez buduj¹cego, naprawiaj¹cego lub moderni-
zuj¹cego ruroci¹g przesy³owy gazu ziemnego; 

2) przeprowadza badanie zgodnoœci budowy ruroci¹gu prze-
sy³owego gazu ziemnego z dokumentacj¹ w ramach prac
komisji, przeprowadzaj¹cej wytrzyma³oœciow¹ próbê ci-
œnieniow¹ lub szczelnoœci, powo³anej przez inwestora; 

3) uczestniczy w przeprowadzeniu wytrzyma³oœciowej próby
ciœnieniowej lub szczelnoœci ruroci¹gu przesy³owego gazu
ziemnego, o której mowa w pkt. 2, po uprzednim powia-
domieniu przez inwestora; 

2. Z przeprowadzonych badañ, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 2 i 3 organ w³aœciwej jednostki dozoru technicz-
nego sporz¹dza protokó³. 

3. System jakoœci, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d),
jest zatwierdzany i nadzorowany przez organ w³aœciwej
jednostki dozoru technicznego. 

§ 8. W przypadku ruroci¹gu przesy³owego objêtego for-
m¹ wykonywania dozoru technicznego: 
1) uproszczonego – organ w³aœciwej jednostki dozoru tech-

nicznego nie wydaje decyzji zezwalaj¹cej na jego eksplo-
atacjê; 

2) ograniczonego – organ w³aœciwej jednostki dozoru tech-
nicznego wydaje decyzjê zezwalaj¹c¹ na jego eksploata-
cjê, je¿eli wykonano badania, o których mowa w § 5 ust. 1,
i uzyskano wyniki pozytywne. 
§ 9. Osoby wykonuj¹ce po³¹czenia spawane [k3] oraz

przy³¹cza ochrony katodowej ruroci¹gu przesy³owego gazu
ziemnego powinny posiadaæ zaœwiadczenia kwalifikacyjne
zgodnie z przepisami o dozorze technicznym, potwierdzaj¹-
ce umiejêtnoœæ praktycznego wykonywania tych czynnoœci,
zgodnie z uznanymi technologiami spawania i instrukcjami
technologicznymi spawania, okreœlonymi w Polskich Nor-
mach. 

§ 10. Uzgodnienie dokumentacji ruroci¹gu przesy³o-
wego gazu ziemnego z organem w³aœciwej jednostki do-
zoru technicznego jest wymagane w przypadku niezasto-
sowania Polskich Norm okreœlonych w odrêbnych przepi-
sach prawa budowlanego. Z uzgodnienia sporz¹dza siê
protokó³. 

2. Dokumentacja ruroci¹gu przesy³owego gazu ziemne-
go, o której mowa w ust. 1 i § 5 ust. 1 pkt 2, powinna za-
wieraæ: 
1) dane techniczne ruroci¹gu przesy³owego wraz ze sche-

matem przebiegu ruroci¹gu przesy³owego w terenie; 
2) obliczenia wytrzyma³oœciowe ruroci¹gu przesy³owego,

o ile jest to konieczne ze wzglêdów analizy wytrzyma-
³oœciowej; 

3) wykaz materia³ów i elementów przewidzianych do bu-
dowy ruroci¹gu przesy³owego; 

4) rysunki konstrukcyjne i wymiary elementów ciœnienio-
wych ruroci¹gu przesy³owego, je¿eli jest to konieczne do
okreœlenia sposobu ich budowy; 

5) wykaz osprzêtu ciœnieniowego i jego dane techniczne; 
6) wykaz osprzêtu zabezpieczaj¹cego, jego dane technicz-

ne oraz obliczenia doboru, o ile s¹ wymagane; 
7) dane techniczne ochrony przeciwkorozyjnej lub izolacji

termicznej, je¿eli zosta³y przewidziane; 
8) opis technologii budowy; 
9) instrukcje techniczne wykonywanych badañ; 

10) ogólne instrukcje techniczne eksploatacji ruroci¹gu prze-
sy³owego;

11) wykaz zastosowanych Polskich Norm lub innych specyfi-
kacji technicznych. 
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ORAZ ICH ELEMENTÓW (Projekt)



§ 11. 1. Ruroci¹g przesy³owy gazu ziemnego, niezale¿nie
od formy wykonywania dozoru technicznego poddaje siê po
wybudowaniu [k4], badaniom obejmuj¹cym w szczególnoœci: 
1) badanie zgodnoœci budowy ruroci¹gu przesy³owego gazu

ziemnego z dokumentacj¹; 
2) próby wytrzyma³oœci lub szczelnoœci ruroci¹gu przesy³o-

wego gazu ziemnego.
2. Dopuszcza siê poddawanie badaniom, o których mowa

w ust. 1 pkt 1 i 2, odcinków ruroci¹gu przesy³owego ga-
zu ziemnego. 

3. W przypadku ruroci¹gów przesy³owych podlegaj¹cych
formie dozoru uproszczonego badania, o których mowa
w ust. 1 przeprowadza inwestor. 

4. W przypadku ruroci¹gów przesy³owych podlegaj¹cych
formie dozoru ograniczonego badania, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2 przeprowadza organ dozoru techniczne-
go w ramach prac komisji przeprowadzaj¹cej próbê, po-
wo³anej przez inwestora. [k5]
§12.1. Ruroci¹g przesy³owy objêty form¹ ograniczonego

dozoru technicznego w okresie jego eksploatacji poddaje siê: 
1) badaniom bie¿¹cym stanu technicznego, w warunkach je-

go u¿ytkowania; 
2) badaniom doraŸnym stanu technicznego. 

3. Badania bie¿¹ce stanu technicznego ruroci¹gu przesy³o-
wego, w warunkach jego u¿ytkowania, przeprowadza
operator zgodnie z odrêbnymi przepisami wydanymi na
podstawie ustawy „Prawo budowlane” i odpowiednio do
zakresu i metod okreœlonych przez operatora w instruk-
cjach technicznych u¿ytkowania ruroci¹gu. 

4. Badania doraŸne stanu technicznego przeprowadza ope-
rator. W przypadku zmiany operatora lub awarii powodu-
j¹cej zniszczenie gazoci¹gu i równoczeœnie przerwê
w przesyle gazu ziemnego, badanie doraŸne przeprowa-
dza organ w³aœciwej jednostki dozoru technicznego, na
wniosek operatora gazoci¹gu przesy³owego. 

5. Z przeprowadzonych badañ doraŸnych, o których mowa
w pkt 4, organ w³aœciwej jednostki dozoru technicznego
sporz¹dza protokó³. 
§ 13. Operator powiadamia organ w³aœciwej jednostki

dozoru technicznego o trwa³ym wy³¹czeniu ruroci¹gu prze-
sy³owego, który jest objêty ograniczonym dozorem technicz-
nym, z u¿ytkowania. 

§ 14. Osprzêt ciœnieniowy i zabezpieczaj¹cy ruroci¹g
przesy³owy gazu ziemnego powinien spe³niaæ wymagania
okreœlone w przepisach dotycz¹cych urz¹dzeñ ciœnieniowych
i zespo³ów urz¹dzeñ ciœnieniowych. �

Anatol Tkacz

Autor jest kierownikiem sekretariatu Komitetu Standardu
Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Warszawa, 10 grudnia 2007 r. 
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Odpowiednie zapisy dotycz¹ce dozoru technicznego nad
gazoci¹gami przesy³owymi znalaz³y siê w projekcie roz-
porz¹dzenia ministra gospodarki w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe
i ich usytuowanie (aktualizacja). Nale¿y oczekiwaæ jak
najszybszego wydania tych rozporz¹dzeñ przez ministra
gospodarki. 

Kwestia okreœlenia zasad wspó³pracy firm sektora ga-
zowniczego z Urzêdem Dozoru Technicznego by³a
przez ostatnie lata przedmiotem wielu dyskusji i spo-

rów zwi¹zanych z wdro¿eniem zapisów rozporz¹dzenia
Rady Ministrów w sprawie rodzajów urz¹dzeñ technicz-
nych podlegaj¹cych dozorowi technicznemu, które wy-
mienia³o ruroci¹gi przesy³owe jako urz¹dzenia techniczne
podlegaj¹ce dozorowi technicznemu. By³y ró¿ne etapy
rozwi¹zania tego sporu, jedna z prób jego zakoñczenia
skoñczy³a siê podczas uzgodnieñ miêdzyresortowych, ale
nie dosz³o do porozumienia, czyli powstania rozporz¹dze-
nia ministra gospodarki w sprawie warunków technicz-
nych dozoru technicznego dla gazoci¹gów. 

Dopiero  Marek Walczak, prezes UDT, podj¹³ zdecydo-
wane dzia³ania w kierunku zakoñczenia tego sporu. Do
porozumienia dosz³o dziêki wspó³dzia³aniu z Miros³awem
Dobrutem, prezesem Izby Gospodarczej Gazownictwa.
Osi¹gniête porozumienie okreœla poziom wspó³uczestni-
czenia s³u¿b dozoru technicznego w budowie i eksploata-
cji gazoci¹gów, który jest akceptowalny przez firmy ga-
zownicze. Porozumienie to znalaz³o swój wyraz w projek-
cie rozporz¹dzenia ministra gospodarki w sprawie warun-
ków technicznych dozoru technicznego dla ruroci¹gów
przesy³owych, którego fragmentem s¹ wymagania, doty-
cz¹ce gazoci¹gów przesy³owych. 

W moim przekonaniu, wspomniany projekt rozporz¹-
dzenia w pe³ni respektuje uzgodnienia ze œrodowiskiem
gazowniczym, reprezentowanym przez Izbê Gospodarcz¹
Gazownictwa. Propozycje tam zawarte s¹ daleko id¹cym
ograniczeniem uczestnictwa s³u¿b dozoru technicznego
w procesie budowy i eksploatacji sieci gazowych i dotycz¹
praktycznie czysto technicznych kwestii, takich jak: 
� badanie i zatwierdzenie technologii spawania, 
� kwalifikacje i egzaminowanie spawaczy, 
� ocena i nadzór nad systemami jakoœci przedsiêbiorców

buduj¹cych gazoci¹gi, 
� uczestnictwo w próbie ciœnieniowej, szczelnoœci, która

odbywa siê przed oddaniem do eksploatacji gazoci¹gu. 
Ten zakres dotyczy tylko gazoci¹gów o wysokich para-

metrach, tj. MOP powy¿ej 1,6 Mpa i DN powy¿ej 200.
Gazoci¹gi o ni¿szych parametrach s¹ objête procedur¹
uproszczon¹. Procedura taka opiera siê na za³o¿eniu, ¿e
wykorzystywane s¹ polskie normy, co deklaruje wykonuj¹-
cy. Powoduje to, ¿e UDT wymagany poziom bezpieczeñ-
stwa uznaje za akceptowalny. Taka filozofia podejœcia jest
mo¿liwa dziêki nowelizacji rozporz¹dzenia ministra gospo-
darki w sprawie sieci gazowych i ich usytuowania, które
wymienia opisane wy¿ej polskie normy. 

Urz¹d dozoru
jako doradca



Pragnê podkreœliæ, ¿e najmocniejsz¹ stron¹ projektu
rozporz¹dzenia jest to, ¿e jest uzgodniony ze œrodowi-
skiem gazowniczym i Urz¹d Dozoru Technicznego bêdzie
d¹¿y³ do tego, by w toku prac legislacyjnych nie uleg³
istotnym zmianom. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê, ¿e projekt
rozporz¹dzenia wpisuje siê bezkonfliktowo w przepisy
prawa budowlanego, gdy¿ jego zapisy s¹ w rozporz¹dze-
niu respektowane. 

Powstanie rozporz¹dzenia w kszta³cie uzgodnionym
przez Urz¹d Dozoru Technicznego i Izbê Gospodarcz¹ Ga-
zownictwa koñczy tocz¹cy siê od 2002 roku spór, z korzy-
œci¹ dla obu stron, opisuj¹c przy tym dzia³anie Urzêdu Do-
zoru Technicznego w tym obszarze jako organizacji strony
trzeciej. Urz¹d chce pe³niæ swoj¹ misjê jako strona trzecia,
niezale¿na od projektanta, inwestora i przysz³ego u¿yt-
kownika, która podczas procesu budowy uczestniczy
w pewnych jej etapach i poprzez swoj¹ obecnoœæ zwiêk-
sza prawdopodobieñstwo, ¿e ten proces spe³nia standar-
dy i normy, które dotycz¹ gazoci¹gów przesy³owych, po-
woduj¹c utrzymanie akceptowalnego poziomu bezpie-
czeñstwa tych urz¹dzeñ. 

Urz¹d Dozoru Technicznego bywa uto¿samiany z t¹ je-
go stron¹ dzia³ania, która ma wymiar urzêdniczo-decyzy-
jny. Tymczasem przedstawiciele urzêdu s¹ przede wszyst-
kim in¿ynierami, którzy kieruj¹ siê in¿ynierskimi zasadami
i w podejmowanych dzia³aniach chc¹ byæ przede wszyst-
kim doradcami technicznymi, dokonywaæ oceny technicz-
nej, a w niektórych sytuacjach po prostu arbitrami w roz-
strzyganiu kwestii technicznych. Nie chcia³bym, by UDT
by³ traktowany jako organ, którego piecz¹tka jest warun-
kiem wydania jakiejœ decyzji. Nie o to chodzi. Jako strona
trzecia chcemy byæ traktowani jako doradcy, którzy stro-
nom procesu inwestycyjnego mog¹ wskazaæ, w jaki spo-
sób, poprawny technicznie, dane problemy mo¿na roz-
wi¹zaæ, w jaki sposób przeprowadziæ konieczne badania.
To jest nasza rola i powód, dla którego uczestniczymy
w pewnych etapach procesu budowy i eksploatacji gazo-
ci¹gów przesy³owych. I to tylko w tych etapach, które s¹
kluczowe dla prowadzenia tych inwestycji. Mamy do-
œwiadczenie, wiedzê techniczn¹ w tych obszarach i chcia³-
bym, byœmy byli traktowani po partnersku, a nie jako nie-
chciani nadzorcy. 

Bêdê równie¿ zabiega³ – w momencie, gdy rozporz¹-
dzenie ministra gospodarki zostanie podpisane i opubliko-
wane – byœmy ze œrodowiskiem gazowniczym wypraco-
wali szczegó³owe sposoby postêpowania, byœmy byli trak-
towani jako przyjazny doradca inwestorów. Sieci gazowe
to inwestycje kosztowne, niezwykle skomplikowane
z punktu widzenia formalnoprawnego i nie chcielibyœmy

w ¿adnym zakresie dodatkowo zak³ócaæ tego procesu,
a nasze dzia³ania nie mog¹ go wyd³u¿aæ. Dotychczasowa
wspó³praca z Izb¹ Gospodarcz¹ Gazownictwa upowa¿nia
do wyra¿enia nadziei, ¿e uda nam siê tak rozumiane
szczegó³owe sposoby postêpowania wypracowaæ i wdro-
¿yæ w praktyce, we wszystkich obszarach i oddzia³ach
funkcjonowania Urzêdu Dozoru Technicznego. 

Urz¹d Dozoru Technicznego prowadzi szerok¹ dzia-
³alnoœæ w zakresie bezpieczeñstwa technicznego,
w szczególnoœci w zakresie certyfikacji wyrobów, urz¹-
dzeñ i systemów jakoœci i osób. Jesteœmy jednostk¹ no-
tyfikowan¹ w jedenastu dyrektywach, dzia³amy jako
równoprawny podmiot z innymi jednostkami notyfiko-

wanymi, dzia³aj¹cymi na terenie ca³ej Europy. Podsumo-
wuj¹c, jesteœmy organizacj¹ o charakterze technicznym
i niezale¿nie, kompetentnie, rzetelnie pe³nimy swoj¹ mi-
sjê. Sposób jej wype³niania w zakresie gazoci¹gów
uzgodniony ze œrodowiskiem gazowniczym i opisany
w projekcie rozporz¹dzenia ministra gospodarki chcemy
traktowaæ jako obowi¹zuj¹cy. �

Notowa³ Adam Cymer
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WypowiedŸ Marka Barnasia, dyrektora Zespo³u Techniki
Urzêdu Dozoru Technicznego

Przedstawiciele urzêdu s¹ przede

wszystkim in¿ynierami, którzy kieruj¹ siê
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Jak¹ rolê odgrywa gaz norweski dla Polski i jakie
w zwi¹zku z tym s¹ perspektywy dla Baltic Pipe? 

Obecnie Polska nie odbiera gazu z Norwegii – kontrakt na
odbiór tego gazu przez terytorium Niemiec (tzw. Ma³y Kon-
trakt Norweski) skoñczy³ siê we wrzeœniu 2006 roku. Chce-
my, aby gaz norweski by³ dostarczany do naszego kraju za
poœrednictwem ruroci¹gu Baltic Pipe i gazoci¹gu Skanled.
Zbudowanie Baltic Pipe i pierwsze dostawy gazu ziemnego
z Danii planowane s¹ na rok 2010. Zakoñczenie budowy ga-
zoci¹gu Skanled i pierwsze dostawy gazu norweskiego do
Polski zosta³y zaplanowane na rok 2012. 

Obecnie w rozmowach ze stron¹ norwesk¹ kluczow¹
spraw¹ dla PGNiG SA jest podpisanie kontraktu na oko³o
3 mld m3 gazu ziemnego rocznie. 

Nie ma zgody na rurê ba³tyck¹, ale jakie s¹ szanse na
alternatywny projekt zwany gazoci¹giem Amber? 

Projekt studium wykonalnoœci ruroci¹gu Amber jest po
konsultacjach pomiêdzy Polsk¹ a pañstwami ba³tyckimi.
Obecnie oczekujemy na ukonstytuowanie siê rz¹du i wybra-
nie nowego ministra ds. gospodarczych w Republice £otew-
skiej, aby podj¹æ dalsze dzia³ania w kierunku jego realizacji. 

Studium wykonalnoœci gazoci¹gu jest w stanie pokazaæ
silne strony po³¹czenia l¹dowego i s³abe podmorskiego. Wy-
bór gazoci¹gu Amber ma uzasadnienie ekonomiczne – jego
budowa mo¿e byæ wielokrotnie tañsza od Nord Stream. Co
za tym idzie – tak¿e gaz z tego po³¹czenia by³by tañszy. Dla-
tego rz¹d stara siê przenieœæ dyskusjê z poziomu polityczne-
go na ekonomiczny. 

Czy rz¹d bêdzie wspiera³ dalsze dzia³ania PGNiG na
rzecz pozyskania nowych koncesji na nowe tereny wydo-
bywcze, oprócz ju¿ posiadanych terenów w Libii i Danii? 

Rz¹d bêdzie popiera³ wszelkie d¹¿enia rodzimych spó³ek,
maj¹ce na celu ich rozwój, szczególnie te, które prowadz¹ do
poprawienia bezpieczeñstwa energetycznego kraju. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA wygra³o
przetarg na koncesjê poszukiwawcz¹ w Libii. Kolejnym suk-
cesem PGNIG SA jest podpisanie 6 grudnia br. umowy cesji
40 proc. udzia³ów w koncesji poszukiwawczo-wydobywczej
1/05 w Danii, nale¿¹cych do Willumsen Exploration Consul-
tants ApS. Oznacza to rozpoczêcie dzia³alnoœci poszukiwaw-
czej na perspektywicznych obszarach, a tak¿e wspó³pracê
z duñskimi firmami Odin Energi A/S i Nordsofonden. Przypo-
mnieæ te¿ nale¿y, ¿e w 2007 r. PGNiG zakupi³o prawa do z³ó¿
Skarv i Snadd od ExxonMobil. 

Co z terminalem LNG w Œwinoujœciu? Na pocz¹tku
2008 r. mia³a siê rozpocz¹æ budowa, a wiêc decyzja po-
winna zapaœæ szybko. W zwi¹zku z tym wa¿na jest rów-
nie¿ kwestia gwarancji dostaw gazu – czy coœ ju¿ zosta-
³o w tej sprawie przes¹dzone? 

Obecnie trwa wdro¿eniowa faza realizacji projektu budo-
wy terminalu LNG. Potrwa ona do koñca 2007 roku. Sk³ada-
j¹ siê na ni¹ dzia³ania administracyjne zwi¹zane z przygoto-
waniem inwestycji, a tak¿e opracowanie dokumentacji dla
realizacji budowy terminalu LNG oraz uzyskanie niezbêdnych
licencji i pozwoleñ. 

Na razie nie zosta³o nic przes¹dzone w sprawie dostaw.
Ci¹gle trwaj¹ negocjacje z potencjalnymi dostawcami.
W zwi¹zku z tym informacje nie mog¹ byæ ujawnione ze
wzglêdu na obowi¹zuj¹c¹ tajemnicê handlow¹. 

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawial Adam Cymer

Rozmowa z Eugeniuszem Postolskim,
wiceministrem gospodarki 

Dywersyfikacja
bêdzie kontynuowana
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Przez wiele lat Zak³ad Mikrobiologii
by³ jedyn¹ w Polsce jednostk¹
o tym profilu badawczym, a prace

realizowane przez zespó³ J. Karaskiewi-
cza, zakoñczone wieloma wdro¿eniami
by³y znane i cytowane w literaturze œwia-
towej. Obecnie wiele z realizowanych
wówczas kierunków badawczych nadal
spotyka siê z zainteresowaniem ze strony
specjalistów z bran¿y górnictwa nafty
i gazu, a metody badañ s¹ wci¹¿ udosko-
nalane i modyfikowane w zale¿noœci od
aktualnych potrzeb i pojawiaj¹cych siê
problemów w krajowym przemyœle naf-
towym. 

Mikroorganizmy mog¹ pe³niæ zarów-
no pozytywn¹, jak i negatywn¹ rolê
w œrodowisku z³o¿owym, a tak¿e podczas
eksploatacji i przechowywania wêglowo-
dorów. Czêsto niedostrzegane lub baga-
telizowane zjawiska o pod³o¿u mikrobio-
logicznym mog¹ w sposób istotny zak³ó-
ciæ prawid³ow¹ eksploatacjê lub nawet j¹
uniemo¿liwiæ. Lecz drobnoustroje to nie
tylko zagro¿enie i potencjalne straty. Jak
wiele innych zjawisk przyrodniczych,
równie¿ aktywnoœæ mikroorganizmów
mo¿na wykorzystaæ w konkretnym celu.
Wyselekcjonowane grupy bakterii mog¹
byæ wykorzystane przy likwidacji szkodli-
wych dla œrodowiska odpadów, a tak¿e
u¿ywane jako narzêdzie do zwiêkszenia
wydajnoœci otworów produkcyjnych. 

Procesy mikrobiologiczne s¹ tak wa¿-
ne w przyrodzie, ¿e bez nich nie by³oby
¿ycia na Ziemi. Nale¿y równie¿ podkre-
œliæ ich donios³¹ rolê w tworzeniu siê z³ó¿
i diagenezie substancji organicznej i za-

razem w obecnie zachodz¹cych proce-
sach biodegradacji zanieczyszczeñ ropo-
pochodnych, które nagromadzi³y siê
w œrodowisku w wyniku ostatnich lat
dzia³alnoœci przemys³owej na terenie na-
szego kraju. Te wa¿ne problemy, przed
którymi staj¹ obecnie nauki przyrodni-
cze, w tym tak¿e geomikrobiologia wy-
magaj¹ podejmowania dalszych studiów
i wdra¿ania optymalnych rozwi¹zañ
w trosce o stan œrodowiska naturalnego
oraz zrównowa¿ony rozwój krajowego
przemys³u gazowniczego i naftowego,
w oparciu o najnowoczeœniejsze techno-
logie. 

Poni¿ej omówiono trzy najwa¿niejsze
nurty badawcze, w których znajduj¹ za-
stosowanie metody badañ mikrobiologii
z³o¿owej. O trzech innych w nastêpnym
numerze.

1. Metody neutralizacji biogennego
siarkowodoru, powstaj¹cego w wa-
runkach podziemnego magazyno-
wania gazu – badania laboratoryjne
i prace wdro¿eniowe na krajowych
obiektach PMG 

Problematyka podziemnego magazy-
nowania gazu w warunkach z³o¿owych
wi¹¿e siê z opracowaniem metod zabez-
pieczenia przechowywanych zasobów
przed szkodliw¹ dzia³alnoœci¹ mikroorga-
nizmów. G³ówn¹ przyczyn¹ obni¿enia ja-
koœci, tj. zasiarczenia gazu ziemnego jest
proces biologicznej redukcji siarczanów.
Pojawienie siê siarkowodoru, bêd¹cego
produktem przemian metabolicznych
bakterii redukuj¹cych siarczany, stwarza
szczególny problem w trakcie eksploata-
cji, poniewa¿ czynnikiem odpowiedzial-

Badania mikrobiologiczne 
w gazownictwie i górnictwie naftowym

Procesy mikrobiologiczne odgrywaj¹ istotn¹ rolê w wielu 
dziedzinach gospodarki i dzia³alnoœci przemys³owej, a tak¿e
w bardzo wa¿nej obecnie problematyce ochrony œrodowiska
przyrodniczego. W ostatnich kilkunastu latach wzros³o 
zainteresowanie t¹ dyscyplin¹ wiedzy oraz praktycznym 
zastosowaniem metod i technologii uwzglêdniaj¹cych procesy
metaboliczne drobnoustrojów dla potrzeb eksploatacji z³ó¿ 
gazu ziemnego i ropy naftowej.

Anna Turkiewicz, Piotr Kapusta

Fot. 1. Badania mikrobiologiczne przeprowadzono z u¿yciem nowoczesnej aparatury –
komory z laminarnym pionowym przep³ywem sterylnego powietrza firmy MICROFLOW
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nym za obecnoœæ H2S s¹ drobnoustroje
o wysokich zdolnoœciach przystosowaw-
czych. Wykazuj¹ one znaczn¹ tolerancjê
w stosunku do ekstremalnych warunków
œrodowiska, a tak¿e odpornoœæ na wiele
znanych œrodków antybakteryjnych. Pro-
blemy ska¿enia mikrobiologicznego, któ-
rego efektem jest zasiarczenie magazy-
nowanego gazu ziemnego, s¹ zwi¹zane
ze ska¿eniem wód towarzysz¹cych z³o-
¿om wêglowodorów. Wody te stanowi¹
dogodne dla rozwoju bakterii œrodowi-
sko, a zawarte w nich zwi¹zki wêglowo-
dorowe dodatkowo stymuluj¹ wzrost mi-
kroorganizmów, przyczyniaj¹c siê tym sa-
mym do powstania b³ony zawieraj¹cej
komórki bakteryjne i produkty ich meta-
bolizmu (tzw. biofilmu) na wewnêtrznej
powierzchni rur oraz zbiorników. Aby
skutecznie przeciwdzia³aæ procesom two-
rzenia siê H2S w z³o¿u, jak równie¿ koro-
zji siarkowodorowej, konieczne jest mo-
nitorowanie stanu bakteriologicznego
i chemicznego wód z³o¿owych, a tak¿e
sk³adu magazynowanego gazu ziemne-
go. Korozja mikrobiologiczna w przypad-
ku tak istotnych obiektów jak magazyny
gazu, które oprócz regulowania godzino-
wych, dobowych i sezonowych zapotrze-
bowañ na gaz, gwarantuj¹ bezpieczeñ-
stwo energetyczne kraju, jest zjawiskiem
szczególnie groŸnym. 

Prace badawcze nad izolacj¹ bakterii
redukuj¹cych i utleniaj¹cych zwi¹zki siar-
ki z wód z³o¿owych, a tak¿e nad wytypo-
waniem skutecznych preparatów anty-
bakteryjnych realizowane by³y na kilku
obiektach magazynowych i zakoñczy³y
siê licznymi wdro¿eniami. Zagadnienia te
spotka³y siê równie¿ z du¿ym zaintereso-
waniem ze strony specjalistów z Society
of Petroleum Engineers (USA) i zosta³y
zaprezentowane na sesji naukowej doty-
cz¹cej ochrony œrodowiska na Konferen-
cji ATCE 2004 w Houston. 

Od kilku lat, jak równie¿ w trakcie
ostatniego cyklu eksploatacyjnego, prze-
badane w Instytucie Nafty i Gazu œrodki
antybakteryjne by³y stosowane na wa¿-
nych krajowych obiektach podziemnego
magazynowania gazu. Liczne wdro¿enia,
wg projektu autorów niniejszego artyku-
³u i technologii opracowanej w INiG,
przeprowadzono w celu ograniczenia
niekorzystnych procesów mikrobiologicz-
nych w PMG oraz bioakumulacji siarko-
wodoru w strefie z³o¿owej (z której na-
gromadzony w pocz¹tkowych cyklach

eksploatacyjnych H2S przenika do depo-
nowanego gazu ziemnego). Z uwagi na
to, ¿e proces usuwania nagromadzonego
przez kilka lat siarkowodoru jest bardzo
z³o¿ony i ma charakter nowatorski, za-
chodzi koniecznoœæ modyfikacji i ci¹g³ego
udoskonalania wdra¿anej technologii
w zale¿noœci od bie¿¹cych wyników ba-
dañ struktur magazynowych objêtych
biomonitoringiem. 

Jednym z obiektów szczegó³owych
prac laboratoryjnych jest Podziemny Ma-
gazyn Gazu Ziemnego w Wierzchowi-
cach (k/Milicza), bêd¹cy najwiêkszym
w Polsce zbiornikiem gazu ziemnego o do-
celowej pojemnoœci czynnej 4,3 mld m3.
Wytworzony zosta³ w utworach wêgla-
nowych werry i piaskowcach saksonu.
G³ównym poziomem kolektorskim jest
wapieñ podstawowy. Kompleks uszczel-
niaj¹cy z³o¿e stanowi¹ utwory ilasto-an-
hydrytowo-solne cechsztynu. Z³o¿e ma
charakter masywowy i zalega na g³êbo-
koœci 1326,5 – 1452,0 m. Interesuj¹c¹
z punktu widzenia potrzeb magazynowa-
nia gazu, górn¹ czêœæ wapienia tworz¹
ska³y wêglanowe pochodzenia rafowego.
S¹ to wapienie dolomityczne oraz dolo-
mity silnie porowate, o bardzo dobrej
przepuszczalnoœci. 

Ze wzglêdu na znane z literatury
œwiatowej, jak i wystêpuj¹ce w warun-
kach krajowych problemy zwi¹zane
z podziemnym magazynowaniem gazu
prowadzone s¹ badania w celu okreœlenia
parametrów biochemicznych w œrodowi-
sku z³o¿owym oraz dzia³ania prewencyj-
ne, ukierunkowane na ochronê struktury
magazynowej PMG przed niekorzystnym
wp³ywem drobnoustrojów. Szczególne
utrudnienia w eksploatacji podziemnych
zbiorników gazu s¹ spowodowane przez
nadmierny i niekontrolowany rozwój
anaerobowych bakterii produkuj¹cych
siarkowodór w warunkach z³o¿owych.
Mikroorganizmy te nale¿¹ do grupy Sul-
phate Reducing Bacteria. Na skutek ich
wzmo¿onej aktywnoœci metabolicznej
mo¿e nast¹piæ ska¿enie wód z³o¿o-
wych. Wprowadzenie obfitej mikroflo-
ry, np. wraz z p³uczk¹ wiertnicz¹ do od-
wiertu magazynowego, mo¿e byæ
przyczyn¹ zaburzeñ w eksploatacji z³o-
¿a, obni¿enia jakoœci gazu ziemnego
przechowywanego w strukturach geo-
logicznych, korozji mikrobiologicznej
urz¹dzeñ wiertniczych oraz innych nie-
po¿¹danych zjawisk. 

Badania mikrobiologiczne prowadzo-
ne pod k¹tem izolacji bakterii redukuj¹-
cych oraz utleniaj¹cych zwi¹zki siarki,
rozpoczête w 1996 roku, w I cyklu pracy
PMG Wierzchowice s¹ obecnie kontynu-
owane w formie badañ monitoringo-
wych. Prace laboratoryjne z wykorzysta-
niem ró¿nych preparatów bakteriobój-
czych (biocydów i neutralizatorów H2S),
prowadzone w odniesieniu do aktyw-
nych kultur bakterii z grupy SRB, zosta³y
wykorzystane w warunkach magazyno-
wania gazu ziemnego. W ramach biomo-
nitoringu wykonywane s¹ analizy próbek
gazu ziemnego oraz wody z³o¿owej, po-
chodz¹cych ze œrodowiska PMG Wierz-
chowice, jak równie¿ badania p³uczek
wiertniczych stosowanych na obiekcie
magazynowym i wody bazowej u¿ywa-
nej jako oœrodek dyspersyjny w techno-
logii wiercenia. 

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e powy¿sze prace
autorzy artyku³u wykonywali tak¿e na in-
nych obiektach przemys³owych, w któ-
rych zaistnia³o ska¿enie biologiczne lub
zaobserwowano obecnoœæ niepo¿¹da-
nych drobnoustrojów, zdolnych do pro-
dukcji siarkowodoru w warunkach z³o¿o-
wych (np. PMG BrzeŸnica). Analogiczne
prace zosta³y przeprowadzone równie¿
na rekonstruowanych odwiertach PMG
Husów. Wytypowane w badaniach mi-
krobiologicznych preparaty antybakteryj-
ne i neutralizatory H2S s¹ stosowane na
innym obiekcie podziemnego magazyno-
wania gazu – PMG Swarzów, a ich efek-
tywne dzia³anie zosta³o potwierdzone
w badaniach wód z³o¿owych oraz wydo-
bywanego gazu ziemnego. Prace badaw-
cze, dotycz¹ce problematyki zasiarczenia
gazu deponowanego w PMG oraz tech-
nologii usuwania biogennego siarkowo-
doru, opracowane w Instytucie Nafty i Ga-
zu, spotka³y siê z du¿ym zainteresowa-
niem ze strony specjalistów krajowych i za-
granicznych reprezentuj¹cych bran¿ê ga-
zownicz¹. Rezultaty prac badawczych oraz
wdro¿eniowych zosta³y opublikowane
w postaci projektów patentowych INiG. 

2. Mikroorganizmy jako wskaŸniki wy-
stêpowania z³ó¿ gazu ziemnego i ro-
py naftowej

Badania mikrobiologiczne maj¹ rów-
nie¿ zastosowanie w pracach poszuki-
wawczych w górnictwie nafty i gazu. Po-
wierzchniowa metoda mikrobiologiczna
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polega na typowaniu obszarów, które
charakteryzuj¹ siê podwy¿szon¹ liczeb-
noœci¹ drobnoustrojów, utleniaj¹cych
wêglowodory lekkie (C1 – C5). W meto-
dzie tej wykorzystuje siê mikroorganizmy
jako wskaŸniki ropo- i gazonoœnoœci ba-
danego obszaru. Zwiêkszona liczba spe-
cyficznych drobnoustrojów ma œcis³y
zwi¹zek z wystêpowaniem z³ó¿ ropy naf-
towej i gazu ziemnego w g³êbszych se-
riach geologicznych. 

Metoda oparta na obecnoœci oraz
rozmieszczeniu specyficznych mikroorga-
nizmów, zdolnych do utleniania wêglo-
wodorów mo¿e byæ tak¿e stosowana
w po³¹czeniu z innymi metodami stoso-
wanymi w pracach poszukiwawczych
i jest pomocna w interpretacji danych do-
tycz¹cych badanego obszaru perspekty-
wicznego. Pocz¹tki zastosowania powy¿-
szej metody dla potrzeb prac poszuki-
wawczych siêgaj¹ lat 50. i 60. W tym
okresie nast¹pi³ rozwój badañ Mogilew-
skiego, który by³ twórc¹ metody mikro-
biologicznego profilowania odwiertów
(metoda tzw. biokarota¿u). 

Badania nad zastosowaniem drobno-
ustrojów jako wskaŸników wystêpowa-
nia z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego
kontynuowa³a firma Philips Petroleum
Co. w USA oraz firma Erdol – Erdgas
GmbH w Niemczech. Na prze³omie lat
80. i 90. metoda ta zosta³a wprowadzo-
na jako jedno z pomocniczych narzêdzi
w okreœlaniu perspektywicznych pu³apek
wêglowodorów. W ostatnich latach wiele

metod powierzchniowych znalaz³o zasto-
sowanie w pracach poszukiwawczych
prowadz¹cych do odkrycia wielu z³ó¿ na
œwiecie. Podstaw¹ wszystkich technik po-
wierzchniowych jest za³o¿enie, ¿e wêglo-
wodory, które s¹ generowane oraz gro-
madzone na znacznych g³êbokoœciach,
migruj¹ do powierzchni przez system mi-
kropêkniêæ i szczelin. Jest to proces nie-
zwykle powolny, jednak¿e w skali czasu
geologicznego objawia siê przez istnienie
nieznacznie podwy¿szonej koncentracji
lekkich wêglowodorów, g³ównie w glebie
i wodach przypowierzchniowych. 

Tak wiêc mo¿na za³o¿yæ, ¿e anomalia
powierzchniowa prawdopodobnie znaj-
duje odzwierciedlenie w postaci akumu-
lacji wêglowodorów w warstwach
wg³êbnych. Oprócz bezpoœredniego po-
miaru koncentracji tych zwi¹zków
w warstwach przypowierzchniowych, ist-
nieje kilka metod poœrednich. Jedn¹
z nich jest metoda mikrobiologiczna, naj-
czêœciej stosowana na œwiecie, umo¿li-
wiaj¹ca wykrycie stanów anomalnych.
W Polsce prekursorami tych badañ byli

A. Luchter (1958), J. Karaskiewicz oraz
inni specjaliœci Instytutu Nafty i Gazu,
którzy publikowali wyniki prac naukowo-
-badawczych zrealizowanych dla potrzeb
krajowego przemys³u naftowego w la-
tach 60. i 70. 

Biochemiczne reakcje rozk³adu wê-
glowodorów przebiegaj¹ zarówno w wa-
runkach tlenowych, jak i beztlenowych,
jednak z punktu widzenia powierzchnio-

wych badañ mikrobiologicznych znacznie
wa¿niejsze s¹ procesy zachodz¹ce w wa-
runkach tlenowych. 

Procesy utleniania wêglowodorów
przez drobnoustroje ilustruje nastêpuj¹cy
schemat:

wêglowodór ττ alkohol ττ aldehyd ττ CO2

W rzeczywistoœci procesy te s¹
znacznie bardziej skomplikowane. Klu-
czowym etapem jest tu przemiana wê-
glowodoru w odpowiadaj¹cy mu alko-
hol. Reakcjê tê katalizuje swoisty en-
zym tzw. monooksygenaza (lub w nie-
których przypadkach dioksygenaza).
Posiadanie tego enzymu jest warun-
kiem niezbêdnym, aby konkretny mi-
kroorganizm by³ zdolny do utleniania
wêglowodorów. W opisanych bada-
niach powierzchniowych najwiêksze
znaczenie jako mikroorganizmy wskaŸ-
nikowe maj¹ te drobnoustroje, które
posiadaj¹ zdolnoœæ utleniania wêglo-
wodorów lekkich, przede wszystkim
metanu, propanu i butanu. 

3. Zastosowanie technologii intensyfi-
kacji wydobycia i wtórnego odzy-
sku ropy naftowej (metoda MEOR)
przy udziale wyspecjalizowanych
mikroorganizmów 

Procesy mikrobiologiczne mog¹ byæ
wykorzystane podczas wydobycia ropy
naftowej, g³ównie w z³o¿ach czêœciowo
wyeksploatowanych lub zawieraj¹cych
wysokoparafinow¹ oraz ciê¿k¹ ropê. Jed-
nym z najpowa¿niejszych problemów,
przed którym staje obecnie przemys³ naf-
towy, jest odzysk znacznych iloœci ropy
naftowej, która pozostaje po wyczerpa-
niu siê naturalnych warunków energe-
tycznych z³o¿a oraz na skutek wydziela-
nia siê frakcji smolisto-asfaltowych i wy-
tr¹cania siê parafiny w strefie przy-
odwiertowej. Œwiatowe zasoby ropy naf-
towej, któr¹ mo¿na wydobyæ dopiero
przy zastosowaniu technologii intensyfi-
kacyjnych, szacuje siê na ok. 2,5 biliona
bary³ek. Technologie te obejmuj¹ m.in.
wprowadzenie rozpuszczalników oraz
zwi¹zków powierzchniowo czynnych, jak
równie¿ nawadnianie oraz nagazowanie
z³o¿a. Zastosowanie technologii intensyfi-
kacyjnych, zwanych tak¿e wtórnymi me-
todami odzysku ropy, spotyka siê w prak-
tyce z wieloma trudnoœciami oraz ograni-
czeniami. Przede wszystkim powoduje to

�

Fot. 2. Autoklawy przeznaczone do sterylizacji pod³o¿y mikrobiologicznych
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drastyczny wzrost ca³kowitego kosztu
wydobycia i w zwi¹zku z tym czyni sam
proces odzysku ropy ekonomicznie nie-
op³acalnym. W zwi¹zku z tym wœród
specjalistów bran¿y naftowej wzros³o za-
interesowanie innymi, alternatywnymi
metodami ukierunkowanymi na obni¿e-
nie kosztów i jednoczeœnie nieszkodliwy-
mi dla œrodowiska przyrodniczego. Me-
todami spe³niaj¹cymi powy¿sze warunki
s¹ metody mikrobiologiczne. 

Prekursorem badañ nad zastosowa-
niem wyspecjalizowanych drobnoustro-
jów w celu wtórnego odzysku ropy naf-
towej by³ ZoBell, który przeprowadzi³
w latach 40. wiele prac laboratoryjnych
nad uwalnianiem ropy z piasków i ³up-
ków bitumicznych. Dalszy istotny postêp
w tej dziedzinie jest zas³ug¹ D. C. Hitzma-
na i J. Karaskiewicza, dziêki którym meto-
dy oraz badania mikrobiologiczne znala-
z³y praktyczne zastosowanie w przemyœle
naftowym. D. C. Hitzman w latach 60.
opracowa³ metodê polegaj¹c¹ na na-
wadnianiu z³o¿a, przy równoczesnym
wt³aczaniu wyselekcjonowanych drob-
noustrojów. Jest to znana i stosowana
w œwiecie metoda mikrobiologicznej
intensyfikacji odzysku ropy naftowej
(MEOR – ang. Microbial Enhanced Oil
Recovery). Natomiast J. Karaskiewicz nie
tylko opracowa³ w³asn¹ metodê intensy-
fikacji wydobycia ropy naftowej, ale jako
pierwszy z pozytywnym efektem zasto-
sowa³ j¹ na szerok¹ skalê w warunkach
przemys³owych. By³o to znacz¹ce osi¹-

gniêcie, poniewa¿ pierwsze œwiatowe
sukcesy w tej dziedzinie w skali przemy-
s³owej uzyskano dopiero na pocz¹tku
lat 90. Zaznaczy³ siê wówczas wzrost za-
interesowania wykorzystaniem metod
mikrobiologicznych w gazownictwie
i przemyœle naftowym. 

Mechanizm dzia³ania wyselekcjono-
wanych drobnoustrojów w z³o¿ach,
w metodach wtórnego odzysku ropy
naftowej oraz intensyfikacji wydobycia
polega na: 
� produkcji gazów biogennych, które

zwiêkszaj¹ ciœnienie z³o¿owe oraz
zmniejszaj¹ lepkoœæ ropy, 

� produkcji kwasów, które rozpuszczaj¹
ska³ê zbiornikow¹, zwiêkszaj¹c tym
samym ca³kowit¹ przepuszczalnoœæ
ska³y zbiornikowej, 

� modyfikacji przepuszczalnoœci w stre-
fach charakteryzuj¹cych siê wysok¹
przepuszczalnoœci¹, poprzez wzrost
biomasy i wytwarzanie polimerów, co
jednoczeœnie uniemo¿liwia ucieczkê
wody w procesach nawadniania z³o¿a, 

� produkcji zwi¹zków powierzchniowo
czynnych, które obni¿aj¹ napiêcie po-
wierzchniowe mediów z³o¿owych,
mikrobiologicznej degradacji wêglo-
wodorów nasyconych o d³ugich ³añ-
cuchach, która wp³ywa na zmniejsze-
nie lepkoœci ropy naftowej, 

� zmianie zwil¿alnoœci ska³, co u³atwia
odzysk ropy naftowej. 
Wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ mi-

kroorganizmy przeznaczone do zastoso-

wania w przemys³owych zabiegach in-
tensyfikacji wydobycia ropy naftowej do-
tycz¹ wielu ró¿nych aspektów. Jedn¹
z najwa¿niejszych wymaganych cech
biochemicznych wytypowanych szcze-
pów bakteryjnych jest zdolnoœæ do roz-
k³adu wêglowodorów. Ponadto do in-
nych niezbêdnych cech, które powinny
posiadaæ drobnoustroje stosowane w po-
wy¿szych metodach, nale¿y ruchliwoœæ,
tolerancja stê¿enia soli do 10%, zdolnoœæ
do obni¿ania pH œrodowiska poprzez wy-
twarzanie kwasów, jak równie¿ zdolnoœæ
do wzrostu w warunkach tlenowych oraz
beztlenowych. Bakterie te powinny mieæ
naturalne pochodzenie (wyklucza siê sto-
sowanie mikroorganizmów modyfikowa-
nych genetycznie), natomiast nie powin-
ny posiadaæ zdolnoœci do wytwarzania
siarkowodoru oraz œluzu. Jednym z naj-
wa¿niejszych wymagañ jest tak¿e brak
patogennoœci stosowanych szczepów
bakteryjnych. W mikrobiologicznych me-
todach intensyfikacji eksploatacji z³ó¿
stosuje siê zespo³y mikroorganizmów,
których dzia³anie ma charakter synergicz-
ny. W wyniku aktywnoœci metabolicznej
bakterii nastêpuje zwiêkszenie frakcji wê-
glowodorów o krótszym ³añcuchu
(<C15), co powoduje wiêksz¹ mobilnoœæ
ropy naftowej i jednoczeœnie ogranicza
niekorzystny dla eksploatacji proces wy-
tr¹cania siê parafin. 

Innym aspektem tego samego za-
gadnienia jest usuwanie osadów parafi-
nowych w odwiertach i instalacjach na-
powierzchniowych. Wytr¹canie tych osa-
dów znacz¹co ogranicza przep³yw wê-
glowodorów. Bezpoœrednie dzia³anie mi-
kroorganizmów polega na wydzielaniu
produktów metabolizmu, takich jak alko-
hole, ketony, kwasy organiczne i rozma-
ite biosurfaktanty. Zwi¹zki te powoduj¹
równie¿ rozpuszczanie i rozpraszanie
osadów parafinowych, zapobiegaj¹c ich
tworzeniu. W mniejszym stopniu nastê-
puje równie¿ degradacja ³añcuchów wê-
glowodorowych, co prowadzi do obni¿e-
nia lepkoœci ropy. Tak wiêc, efekt reakcji
mikrobiologicznych jest analogiczny jak
w metodach wtórnego odzysku ropy,
i w przypadku tego typu problemów
technologicznych mo¿na stosowaæ te sa-
me rodzaje drobnoustrojów. �

cdn.
dr Anna Turkiewicz,

dr Piotr Kapusta 
Zak³ad Mikrobiologii Instytutu

Nafty i Gazu, Kraków 

Fot. 3. Kolonie mikroorganizmów rozk³adaj¹cych polimery typu KMC, KMC  i PHPA sto-
sowane w technologii p³uczek wiertniczych 
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Wnumerze 8/2007 ,,Ochrony przed Korozj¹’’, poœwiê-
conym ochronie katodowej, zamieszczono wiele cie-
kawych artyku³ów dotycz¹cych tej technologii prze-

ciwkorozyjnej, w tym opracowanie Sokólskiego pt. Ochrona ka-
todowa w czasopiœmie „Ochrona przed Korozj¹” [1]. W opra-
cowaniu tym w sposób daleko wykraczaj¹cy poza zakres suge-
rowany przez tytu³ zosta³a przedstawiona historia ochrony kato-
dowej w Polsce. Nikt inny ni¿ Sokólski lepiej tego by nie uczyni³.
Oczywiœcie, jak zastrzega Sokólski, „w krótkim artykule nie spo-
sób napisaæ o wszystkim i o wszystkich”, jednak¿e z punktu wi-
dzenia gazownictwa, które by³o i jest najwiêkszym, jak to okre-
œli³ Sokólski, „odbiorc¹ technologii ochrony katodowej”, zauwa-
¿alne s¹ pewne istotne, zdaniem autora, pominiêcia. W niniej-
szym artykule te najwa¿niejsze, symboliczne etapy dotycz¹ce
ochrony przeciwkorozyjnej w gazownictwie w ostatnim 20-le-
ciu zosta³y przypomniane. 

GAZOWNICTWO „WYMUSI£O”

Gazownictwo jest bran¿¹, w której skala stosowania ochro-
ny katodowej w Polsce jest najwiêksza i która, przy wszystkich
mo¿liwych zastrze¿eniach, sporo uczyni³a dla rozwoju tej tech-

nologii w kraju. Podyktowane to jest przede wszystkim koniecz-
noœci¹ zapewnienia bezpieczeñstwa przesy³u i dystrybucji gazu,
jako ¿e ochrona przeciwkorozyjna, w tym ochrona katodowa,
w du¿ej mierze decyduje o stanie technicznym stalowych gazo-
ci¹gów. Zapewne dzisiaj ochron¹ katodow¹ s¹ zabezpieczone
gazoci¹gi stalowe o d³ugoœci ok. 20 000 km, z tego wzglêdu to,
co siê dzieje w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej/katodowej
sieci gazowych ma swój ciê¿ar gatunkowy w skali kraju. 

Nie jest celowe w krótkim artykule wymieniaæ kolejno po-
szczególne etapy rozwoju i kolejne wdro¿enia ochrony katodo-
wej gazoci¹gów, sieci gazowych, t³oczni, stacji (wêz³ów) gazo-
wych, podziemnych magazynów gazu. Warto mo¿e zauwa¿yæ,
¿e to w gazownictwie zaczêto w Polsce na du¿¹ skalê stosowaæ
g³êbinowe uziomy anodowe, monobloki izoluj¹ce, metodê wy-
³¹czeniow¹ i pomiary intensywne, zdalny monitoring ochrony
katodowej, zabezpieczenia ruroci¹gów przed korozj¹ AC. To ga-
zownictwo „wymusi³o” na przemyœle stosowanie/produkcjê
nowoczesnych, fabrycznych pow³ok izolacyjnych z tworzyw
sztucznych do zabezpieczania stalowych rur i samo zainwesto-
wa³o w uruchomienie produkcji pow³ok typu mapec (3LPE).
Warto tak¿e przypomnieæ, ¿e pierwszym aktem prawnym wy-
sokiej rangi, nakazuj¹cym stosowanie ochrony katodowej gazo-
ci¹gów by³o rozporz¹dzenie ministra górnictwa z 18 sierpnia
1978 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ sieci gazowe. 

W zakresie ochrony przed korozj¹ gazoci¹gów w rozporz¹-
dzeniu tym postawiono nastêpuj¹ce wymagania: gazoci¹gi po-
winny byæ zabezpieczone pow³okami lub taœmami izolacyjnymi
(tak to ujêto), a w przypadku gazoci¹gów nara¿onych na dzia-
³anie pr¹dów b³¹dz¹cych i gazoci¹gów „uk³adanych poza ob-
szarami zabudowanymi na odcinkach d³u¿szych ni¿ 1 km
i o œrednicy nominalnej wiêkszej ni¿ 150 mm, w gruntach, któ-
re oddzia³uj¹ korozyjnie na przedmioty metalowe w sposób
agresywny” – dodatkowo ochron¹ katodow¹. Ponadto okreœlo-
no wymóg, aby gazoci¹gi by³y wyposa¿one w punkty pomia-
rów elektrycznych. 

W kolejnym rozporz¹dzeniu ministra przemys³u z 24 czerw-
ca 1989 roku dokonano zmiany parametrów gazoci¹gów uk³a-
danych poza obszarami zabudowanymi, dla których nale¿a³o
stosowaæ ochronê katodow¹: mia³y to byæ gazoci¹gi o d³ugo-
œciach wiêkszych ni¿ 4 km i o œrednicy równej lub wiêkszej ni¿
100 mm. Jak widaæ, od dawna istnieje prawny wymóg zabez-
pieczania gazoci¹gów przed korozj¹ powodowan¹ przez pr¹dy
b³¹dz¹ce (obowi¹zek ten przez wiele lat nie by³ wype³niany). Nie
istnia³ wymóg zabezpieczania ochron¹ katodow¹ gazoci¹gów
uk³adanych w miastach. Stosowanie ochrony katodowej naka-
zano praktycznie w odniesieniu do gazoci¹gów przesy³owych

Przyczynek do historii
ochrony katodowej w Polsce (1) 

W pracy przedstawiono najwa¿niejsze fakty
w rozwoju ochrony katodowej gazoci¹gów
w Polsce w ostatnim 20-leciu,
których znaczenie wykracza poza gazownictwo.
Zwrócono uwagê na dominuj¹c¹ tendencjê
opierania systemów przeciwkorozyjnych
gazoci¹gów na pow³okach izolacyjnych
wysokiej jakoœci, co prowadzi do ograniczenia
aktywnej roli ochrony katodowej; ochrona
katodowa jest jednak niezbêdna,
aby skutecznie zabezpieczyæ ruroci¹g
przed korozj¹ w nieci¹g³oœciach pow³oki
izolacyjnej oraz w celu monitorowania
jej stanu. Podkreœlono fakt wprowadzania
na szerok¹ skalê w ostatnich latach ochrony
katodowej istniej¹cych gazoci¹gów stalowych
w wielu polskich miastach. Zwrócono uwagê
na brak w kraju systemu szkolenia i certyfikacji
personelu zajmuj¹cego siê ochron¹ katodow¹. 

Marek Fiedorowicz
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(dziêki temu gazowe sieci przesy³owe w Polsce zasadniczo s¹ za-
bezpieczone ochron¹ katodow¹). Taki stan prawny istnia³ do
1995 r. Oczywiœcie ochronê katodow¹ w gazownictwie zaczêto
stosowaæ znacznie wczeœniej, przed rokiem 1978, o czym wspo-
mnia³ Sokólski w swoim opracowaniu. 

SYMBOLICZNE WYDARZENIA

Tytu³em uzupe³nienia historii ochrony katodowej w Polsce
wg Sokólskiego poni¿ej zosta³y przedstawione wybrane, wa¿ne,

symboliczne wydarzenia dotycz¹ce ochrony katodowej w ostat-
nim dwudziestoleciu w gazownictwie, których znaczenie wykra-
cza, zdaniem autora, poza tê bran¿ê. 
1. Rok 1989. Wybudowano pierwszy w gazownictwie klasycz-

ny, g³êbinowy uziom anodowy stacji ochrony katodowej ga-
zoci¹gu przesy³owego, notabene zlokalizowanej w ca³oœci na
zamkniêtym terenie stacji gazowej ko³o Torunia. Dzisiaj g³êbi-
nowe uziomy anodowe s¹ powszechnie stosowane, przede
wszystkim w ochronie katodowej sieci gazowych w miastach. 

2. Rok 1990. Po raz pierwszy zastosowano procedurê odbioro-
w¹ pow³oki izolacyjnej nowo budowanego ruroci¹gu stalo-
wego, w której najistotniejszym elementem by³o okreœlenie
kryterium odbiorowego i sprawdzenie spe³nienia tego kryte-
rium po zasypaniu ruroci¹gu. W przypadku tego gazoci¹gu
jednostkowa rezystancja przejœcia po zasypaniu mia³a byæ nie
mniejsza ni¿ 10 000 Ω m2. Okreœlono w³aœnie tak¹ wartoœæ,
gdy¿ wg ówczesnych pogl¹dów g³oszonych przez autorytety
ochrony katodowej taka rezystancja mia³a byæ wyznaczni-
kiem bardzo dobrej, bezdefektowej pow³oki izolacyjnej,

z ma³ymi, pojedynczymi uszkodzeniami [2]. Po zasypaniu
uzyskano pow³okê o jednostkowej rezystancji przejœcia na
poziomie 30000 Ω m2. W kolejnych latach okreœlano ostrzej-
sze kryteria odbiorowe i uzyskiwano po zasypaniu coraz lep-
sze pow³oki o coraz wiêkszych jednostkowych rezystancjach
przejœcia (1992 – 106 Ω m2, 1994 – 3x106 Ω m2 itd.).
W przypadku niespe³nienia kryterium odbiorowego pow³oki
izolacyjnej wykonawca gazoci¹gu zobowi¹zany by³/jest do
zlokalizowania i naprawienia defektów w pow³oce – w³asnym
kosztem i staraniem. Osi¹gniêto w krótkim czasie ogromn¹
poprawê jakoœci prac izolacyjnych na budowach gazoci¹gów.
Obecnie na obszarze dzia³ania autora standardem jest uzyski-
wanie pow³ok o wysokich stopniach szczelnoœci, wyra¿aj¹-
cych siê jednostkowymi rezystancjami przejœcia 106 - 107 Ω
m2; wymaga siê dla okreœlonych odcinków gazoci¹gów po-
w³ok ca³kowicie bezdefektowych i takie pow³oki o jednostko-
wych rezystancjach przejœcia 108 - 109 s¹ uzyskiwane. Uzy-
skiwanie pow³ok o wysokim stopniu szczelnoœci nie jest rezul-
tatem jedynie stosowania materia³ów izolacyjnych z tworzyw
sztucznych – mo¿na przecie¿ wskazaæ ruroci¹gi pokryte po-
w³okami polietylenowymi o jednostkowych rezystancjach
przejœcia w³aœciwych dla z³ej jakoœci pow³ok bitumicznych. 
Tak diametralne podniesienie jakoœci – stopnia szczelnoœci

pow³ok izolacyjnych doprowadzi³o do zmian w ochronie kato-
dowej: zmian uk³adowych oraz zmian w zakresie pomiarów
i ocen skutecznoœci. Dziœ za pomoc¹ jednej galwanicznej anody
magnezowej mo¿na zabezpieczyæ ochron¹ katodow¹ ruroci¹g
w pow³oce o wysokim poziomie szczelnoœci, d³ugoœci kilkudzie-
siêciu kilometrów, zdecydowanie uproszczona zosta³a eksplo-
atacja ochrony katodowej, ocenê skutecznoœci mo¿na przepro-
wadzaæ na podstawie prostych pomiarów [3]. A rozpoczê³o siê
to w 1990 r. 
3. Rok 1994. Uruchomiono (dopiero) pierwsz¹ w Polsce kom-

pleksow¹ ochronê katodow¹ ca³ej gazowej, miejskiej, stalo-
wej sieci rozdzielczej – w Nowym Dworze Gdañskim na ¯u-
³awach [4]. Do tego momentu na terenie dzia³ania Pomor-
skiego Okrêgowego Zak³adu Gazownictwa ochron¹ katodo-
w¹ zabezpieczone by³y w miastach nieliczne, pojedyncze ga-
zoci¹gi; przedsiêwziêcie zrealizowane w Nowym Dworze
Gdañskim dotyczy³o ca³ej sieci, w tym gazoci¹gów i przy³¹czy
niskiego ciœnienia po³¹czonych z instalacjami w budynkach.
Dowiod³o ono, ¿e w warunkach krajowych mo¿liwe jest za-
stosowanie ochrony katodowej miejskiej sieci – ochrony in-
dywidualnej, po odpowiednim przygotowaniu tej sieci: elek-
trycznym odizolowaniu za pomoc¹ z³¹czy izoluj¹cych gazo-
ci¹gów od instalacji w budynkach i od uziemionych stacji ga-
zowych, odizolowaniu gazoci¹gów od obcych metalowych
konstrukcji podziemnych, od uziemionych konstrukcji wspor-
czych oraz od innych metalowych konstrukcji o ma³ych rezy-
stancjach przejœcia wzglêdem ziemi (aby pr¹d polaryzacji
„zu¿ywany” by³ w sposób kontrolowany i ekonomiczny do
zamierzonej ochrony w³aœciwego obiektu). W uk³adzie zasto-
sowano stacjê ochrony katodowej z g³êbinowym uziomem
anodowym – w centrum miasta. Warto przypomnieæ, ¿e
w drugiej po³owie lat 80. ub.w. Politechnika Poznañska pró-
bowa³a wdro¿yæ ochronê katodow¹ gazowej sieci rozdziel-
czej na osiedlu w Murowanej Goœlinie ko³o Poznania w ra-
mach pracy naukowo-badawczej prowadzonej w „Progra-

Rys. 1. Przestarza³e urz¹dzenia polaryzuj¹ce stosowane w stacjach
ochrony katodowej gazoci¹gów w latach osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych, typu SOK IV (u góry) i CVA 60/20 (na dole)
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mie wêz³owym” 05.3 „Metody i œrodki ochrony przed koro-
zj¹”, koordynowanym przez Politechnikê Gdañsk¹. Przedsiê-
wziêcie to zakoñczy³o siê niepowodzeniem. 
Brak w kraju dostêpu do dobrej jakoœci, niezawodnych z³¹-
czy izoluj¹cych w latach 80. ub.w. to jedna z przyczyn istot-
nie ograniczaj¹cych wprowadzanie ochrony katodowej ga-
zoci¹gów rozdzielczych w miastach. 
Obecnie ochrona katodowa istniej¹cych stalowych gazoci¹-
gów w wielu polskich miastach wprowadzana jest na du¿¹
skalê. Pierwsze przedsiêwziêcie tego typu, toruj¹ce drogê,
zosta³o zrealizowane w Nowym Dworze Gdañskim. 

4. Rok 1995. Wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie ministra przemys³u
i handlu z 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe, zastêpuj¹ce
rozporz¹dzenie ministra przemys³u z 24 czerwca 1989 r.
W rozporz¹dzeniu tym zawarto wa¿ne i doœæ szczegó³owe
zapisy dotycz¹ce ochrony przeciwkorozyjnej nowo budowa-
nych gazoci¹gów stalowych: 
a) wprowadzono wymóg zabezpieczania ochron¹ katodow¹

wszystkich gazoci¹gów stalowych, w tym gazoci¹gów
rozdzielczych w miastach, 

b) wprowadzono wymóg stosowania pow³ok izolacyjnych
wy³¹cznie z tworzyw sztucznych, 

c) wprowadzono wymóg okreœlania kryteriów odbiorowych
pow³ok izolacyjnych i wykonywania badañ odbiorowych
równie¿ po zasypaniu gazoci¹gu, 

d) okreœlono wymagania odnoœnie do przygotowania gazo-
ci¹gu do ochrony katodowej (ci¹g³oœæ elektryczna, od-
dzielenie elektryczne poprzez z³¹cza izoluj¹ce od obiek-
tów niewymagaj¹cych ochrony, odizolowanie gazoci¹gu
od wszelkich konstrukcji i elementów o ma³ej rezystancji
przejœcia wzglêdem ziemi). 

W rozporz¹dzeniu tym uwzglêdniono doœwiadczenia Po-
morskiego Okrêgowego Zak³adu Gazownictwa w Gdañsku.
Ewenementem by³o wówczas w kraju zawarcie w akcie praw-
nym tak wysokiej rangi istotnych zapisów dotycz¹cych ochrony
przed korozj¹; w zasadzie wszystkie ww. przedstawione wyma-
gania mia³y wówczas w warunkach krajowych charakter nowa-
torski. Zapisy te, z pewnymi korektami, s¹ powielane w kolej-
nych rozporz¹dzeniach dotycz¹cych warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe; korzystnie wyró¿nia-

j¹ siê na tle innych rozporz¹dzeñ dotycz¹cych innych konstruk-
cji podziemnych. Mimo to w pewnym sensie by³y one spóŸnio-
ne – w miastach na szerok¹ skalê do budowy nowych gazoci¹-
gów stosowano ju¿ rury polietylenowe. 
5. W numerach 12/2001 i 2/2002 ,,Ochrony przed Korozj¹’’

ukaza³ siê w dwóch czêœciach artyku³ pt. „Stopieñ szczelnoœci
pow³oki a ochrona katodowa podziemnego ruroci¹gu” [3].
W artykule tym zaproponowano now¹ metodê oceny sku-
tecznoœci ochrony katodowej ruroci¹gów w pow³okach o wy-
sokim poziomie szczelnoœci. Wykazano, opieraj¹c siê m.in. na
przyk³adach z praktyki ochrony przed korozj¹ gazoci¹gów,
zalety ochrony przeciwkorozyjnej polegaj¹cej na zastosowa-
niu pow³oki o wysokim poziomie szczelnoœci i ochrony kato-
dowej w stosunku do ochrony przeciwkorozyjnej za pomoc¹
ochrony katodowej i pow³oki z³ej jakoœci. (Te zalety to wiêk-
sza skutecznoœæ ochrony wskutek zmniejszenia powierzchni
stalowej ruroci¹gu kontaktuj¹cej siê ze œrodowiskiem elektro-
litycznym, zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i eksploata-
cji, uproszczenie metod oceny skutecznoœci, u³atwienie zdal-
nego monitoringu ochrony katodowej.) Zwrócono uwagê
wbrew g³oszonym pogl¹dom m.in. na ³amach ,,Ochrony
przed Korozj¹’’ [5], ¿e rozk³ad potencja³u polaryzacji katodo-
wej wzd³u¿ ruroci¹gu pokrytego pow³ok¹ bitumiczn¹ z licz-
nymi zró¿nicowanymi nieci¹g³oœciami nie jest wyk³adniczy
i nie jest mo¿liwy do przewidzenia w zale¿noœci od odleg³oœci
od punktu drena¿u stacji katodowej, natomiast polaryzacja
katodowa takiego ruroci¹gu w poszczególnych nieci¹g³o-
œciach jest zró¿nicowana i nieuporz¹dkowana, co potwier-
dzaj¹ chocia¿by wyniki pomiarów intensywnych. 

6. Rok 2005. Oddano do u¿ytku odcinek gazoci¹gu Dn 500 po-
miêdzy Gardej¹ a Gniewem w województwie pomorskim
d³ugoœci 29,1 km, na którym zastosowano ochronê przeciw-
korozyjn¹ o nowatorskich rozwi¹zaniach. Osi¹gniêty poziom
szczelnoœci izolacji jest tak wysoki, ¿e ca³y ten odcinek pobie-
ra pr¹d ochrony katodowej o natê¿eniu zaledwie 0,1 mA przy
potencjale za³¹czeniowym -1,3 V. Ochronê katodow¹ ca³ego
tego odcinka zapewnia jedna anoda magnezowa. Pomimo
silnego oddzia³ywania pobliskiej linii przesy³owej WN 400 kV,
zagro¿enie gazoci¹gu korozj¹ AC zosta³o ca³kowicie wyelimi-
nowane (zastosowano sekcjonowanie elektryczne za pomo-
c¹ dodatkowych monobloków izoluj¹cych, bezdefektowoœæ
pow³oki izolacyjnej na wybranych pododcinkach, uk³ady po-
œrednio doziemiaj¹ce, rezystancyjne elektrody korozyme-
tryczne, zdalny monitoring). Uk³ady bocznikuj¹ce zastosowa-
ne w punktach pomiarowych przy monoblokach izoluj¹cych,
ograniczaj¹ce przep³yw pr¹du przemiennego i przepuszczaj¹-
ce pr¹d sta³y ochrony katodowej, umo¿liwi³y zastosowanie
do ochrony katodowej jednej anody magnezowej, pomimo
elektrycznego podzielenia tego odcinka za pomoc¹ z³¹czy
izoluj¹cych. Osi¹gniêto pe³n¹, monitorowan¹ i ekonomiczn¹
ochronê przeciwkorozyjn¹. [6] 
Ochrona przeciwkorozyjna tego gazoci¹gu stanowi now¹

jakoœæ, jest jakby kwintesencj¹ wspó³czesnej ochrony przeciw-
korozyjnej ruroci¹gów – osi¹gniêto totaln¹ skutecznoœæ ochro-
ny przy niskich kosztach budowy i u¿ytkowania. W³aœciwe za³o-
¿enia ochrony, pilnowanie ich realizacji (m.in. poprzez wykona-
nie badañ odbiorowych izolacji po zasypaniu), zastosowanie ta-
nich anod galwanicznych, ochrony przed korozj¹ AC (w tym

�

Rys. 2. Urz¹dzenie polaryzuj¹ce wspó³czesnej stacji ochrony
katodowej
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bezdefektowoœci izolacji wybranych pododcinków), korozyme-
trii rezystancyjnej i zdalnego monitoringu – w sumie da³y efekt
dotychczas niespotykany. 

Powy¿sze oznacza³o pewne zerwanie z panuj¹cymi wów-
czas w kraju pogl¹dami w sprawie sensu i istoty ochrony kato-
dowej ruroci¹gów i by³o mo¿liwe dziêki istnieniu w³asnych ekip
ochrony przeciwkorozyjnej, wyposa¿onych w odpowiednie
kompetencje. 

ZAS£UGI GDAÑSKIEGO
OŒRODKA GAZOWNICTWA 

Szczególnie znacz¹cy wk³ad w rozwój ochrony przeciwkoro-
zyjnej sieci gazowych wniós³ gdañski oœrodek gazownictwa. To
w tym oœrodku zaczêto stosowaæ g³êbinowe uziomy anodowe
w stacjach ochrony katodowej, monobloki izoluj¹ce, ochronê
katodow¹ gazoci¹gów w miastach, procedurê odbiorow¹ po-
w³ok izolacyjnych po zasypaniu (co doprowadzi³o do diametral-
nej poprawy jakoœci prac izolacyjnych), elektrody symuluj¹ce,
metodê wy³¹czeniow¹, pomiary intensywne i korozymetriê re-
zystancyjn¹ w badaniach skutecznoœci ochrony przeciwkorozyj-
nej, anody galwaniczne w ochronie katodowej gazoci¹gów da-
lekosiê¿nych, zdalny monitoring ochrony katodowej i zabezpie-
czenia gazoci¹gów przed korozj¹ przemiennopr¹dow¹. To tu za-
czêto nag³aœniaæ sprawê zagro¿enia gazoci¹gów korozj¹ AC po-
wodowan¹ przez linie przesy³owe WN i zagro¿enia korozyjnego
odcinków gazoci¹gów u³o¿onych w stalowych rurach ochron-
nych/przejœciowych, z którymi s¹ metalicznie zwarte. (W miej-
scach tych mo¿e zachodziæ korozja gazoci¹gów pomimo zabez-
pieczenia ochron¹ katodow¹.) Dzisiaj koniecznoœæ odizolowy-
wania stalowych rur ochronnych od stalowych gazoci¹gów chy-
ba jest ju¿ powszechnie znana. 

Kluczowym momentem by³o utworzenie w 1991 r. w ów-
czesnym Pomorskim Okrêgowym Zak³adzie Gazownictwa
w Gdañsku Dzia³u Ochrony Antykorozyjnej, o szerokich kom-
petencjach, usytuowanego doœæ wysoko w strukturze organiza-
cyjnej. Dzia³alnoœæ tej komórki w sposób istotny przyczyni³a siê
do zachowania/osi¹gniêcia na jej obszarze dzia³ania nale¿ytego
stanu technicznego gazoci¹gów stalowych, zapewnienia bez-
pieczeñstwa przesy³ania i ci¹g³oœci dostaw gazu, obni¿enia sze-
roko rozumianych kosztów u¿ytkowania gazoci¹gów, a tak¿e
przyczyni³a siê do rozwoju ochrony przeciwkorozyjnej sieci ga-
zowych w Polsce. Pracownicy tego dzia³u poprzez prace w ko-
misjach normalizacyjnych, udzia³ w opiniowaniu projektów
przepisów pañstwowych, publikacje, kontakty osobiste – upo-
wszechniali swoje doœwiadczenie i oddzia³ywali na kadry zajmu-
j¹ce siê ochron¹ przeciwkorozyjn¹ w pozosta³ych oœrodkach ga-
zownictwa, a tak¿e poza t¹ bran¿¹. 

Œwiadomoœæ spo³eczna w zakresie ochrony przeciwkoro-
zyjnej podziemnych konstrukcji by³a i ci¹gle jest niezadowa-
laj¹ca, ochrona przed korozj¹ czêsto jest bagatelizowana
i marginalizowana, co powoduje ewidentne straty ekono-
miczne, a w przypadku gazoci¹gów dodatkowo mo¿e powo-
dowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa publicznego. W tej sytu-
acji w³asne kadry, zabiegaj¹ce „od œrodka” o nale¿ne miej-
sce ochrony przeciwkorozyjnej na etapach budowy i u¿ytko-
wania sieci gazowych, s¹ nieodzowne. Opracowanie w³aœci-
wych za³o¿eñ ochrony przed korozj¹, dopilnowanie, aby by-

³y one uwzglêdnione w dokumentacji projektowej konstruk-
cji i w projekcie systemu przeciwkorozyjnego, dopilnowanie,
aby zosta³y one zrealizowane na etapie wykonawstwa, a na-
stêpnie w³aœciwe u¿ytkowanie ochrony przeciwkorozyjnej
przez kompetentny, doœwiadczony personel – to by³a gwa-
rancja skutecznoœci i ekonomiki realizowanych systemów za-
bezpieczeñ. Taki model by³ przez wiele lat praktykowany
w gdañskim oœrodku gazownictwa. 

Traktowanie ochrony przeciwkorozyjnej/katodowej jako
kompleksowej us³ugi dostarczanej przez podmioty zewnêtrz-
ne mo¿e zaowocowaæ niekorzystnymi „efektami” – z pew-
noœci¹ mo¿e wystêpowaæ drena¿ pieniêdzy od w³aœcicie-
la/operatora obiektu, w zamian dostarczone rozwi¹zania nie
musz¹ byæ ani skuteczne, ani racjonalne i ekonomiczne. Któ¿
mia³by to weryfikowaæ? Autor w swojej wieloletniej prakty-
ce zawodowej wielokrotnie spotyka³ siê z przypadkami nie-
kompetencji dostawców tego typu us³ug oraz bubli projekto-
wych i wykonawczych, a tak¿e z przyk³adami zwyk³ego na-
ci¹gania nieœwiadomych inwestorów. W kraju w zasadzie nie
wystêpuj¹ zewnêtrzne, kompetentne firmy, w których bez
obaw mo¿na by zamawiaæ tego typu us³ugi. Nie funkcjonu-
je ¿aden system szkoleñ oraz certyfikacji firm i personelu zaj-
muj¹cego siê t¹ dzia³alnoœci¹. 

Dostawcy ochrony katodowej z natury rzeczy s¹ zainte-
resowani, aby warunkiem osi¹gniêcia skutecznej ochrony
przeciwkorozyjnej konstrukcji by³o zastosowanie ochrony
katodowej oraz aby udzia³ tej ochrony by³/musia³ byæ jak
najwiêkszy. Podnoszenie poziomu biernej ochrony przed ko-
rozj¹ nie le¿y w ich interesie, gdy¿ wówczas ograniczana jest
rola ochrony katodowej. Zapewne systemy ochrony przed
korozj¹ gazoci¹gów nie ewoluowa³yby do poziomu, w któ-
rym do ochrony katodowej ca³ych gazoci¹gów dalekosiê¿-
nych niezbêdne s¹ pr¹dy o natê¿eniach zaledwie miliampe-
rów, a ochronê katodow¹ gazoci¹gów o d³ugoœciach kilku-
dziesiêciu kilometrów mo¿na uzyskaæ za pomoc¹ jednej ano-
dy galwanicznej, gdyby o rozwi¹zaniach ochrony przeciwko-
rozyjnej mieli decydowaæ zewnêtrzni dostawcy ochrony ka-
todowej. �
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Z e wzglêdu na ci¹g³e zmiany wa-
runków funkcjonowania bran¿y
gazowej osi¹gniêcie tego celu

wymaga³o du¿ej determinacji i konse-
kwencji w realizowaniu strategii bizne-
sowej przyjêtej przez G.EN. Szczególne
znaczenie dla dynamicznego rozwoju
spó³ki mia³y dzia³ania podejmowane
w trzech ostatnich latach. 

W okresie od 2005 do 2007 roku
sprzeda¿ gazu ziemnego realizowana
przez spó³kê wzros³a z 33,1 mln m3 do
83,3 mln m3 (dane z okresu od 1998

do 2006 roku oraz plan sprzeda¿y na
2007 rok przedstawiono w formie gra-
ficznej). W przysz³ym roku spó³ka za-
k³ada wzrost sprzeda¿y o kolejne 10
mln m3 paliwa gazowego. 

Na uwagê zas³uguje tak¿e fakt, i¿
80% ca³oœci dystrybuowanego przez

G.EN. gazu pochodzi ze z³ó¿ krajo-
wych. 

G.EN. obs³uguje silnie zró¿nicowa-
ne segmenty odbiorców, pocz¹wszy od
klientów indywidualnych, a skoñczyw-
szy na przedsiêbiorstwach przemys³o-
wych. Obecnie spó³ka dostarcza gaz
ziemny do 15 500 klientów, z czego
90% to klienci indywidualni (25-proc.
udzia³ w ca³kowitej sprzeda¿y paliwa
gazowego), 5% rzemios³o oraz drobne
us³ugi (4%), 2% obiekty u¿ytecznoœci
publicznej (6,4%), 2% przemys³

(43,1%) i 1% kot³ownie lokalne
(21,5%). 

Intensywne zwiêkszanie przez
G.EN. udzia³u w rynku gazu wynika
z ³¹czenia siê z innymi podmiotami,
np.: fuzja ze spó³k¹ Gaz Technologia
i Energia w lipcu 2007 roku, jak rów-

nie¿ z prowadzonych inwestycji infra-
strukturalnych, które obecnie obejmuj¹
miêdzy innymi nastêpuj¹ce projekty:
Jastarnia, Miastko, Prochowice i Puck. 

Spó³ka dywersyfikuje tak¿e dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, anga¿uj¹c siê
w projekty ciep³ownicze, przez co po-
szerza ³añcuch wartoœci dodanych.
Obecnie G.EN. posiada 23 kot³ownie
koncesjonowane, które do koñca listo-
pada br. wyprodukowa³y ponad 70 tys.
GJ energii cieplnej. 

Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt,
i¿ zgodnie z filozofi¹ prowadzenia biz-
nesu przez G.EN. w przypadku realiza-
cji inwestycji gazyfikowany jest ca³y
obszar, a nie jedynie wybrane obiek-
ty zlokalizowane na terenach prze-
mys³owych.

Wszelkie projekty zwi¹zane z ga-
zyfikacj¹ realizowane s¹ przez G.EN.
wspólnie z partnerami rynkowymi –
PGNiG SA oraz spó³k¹ OGP GAZ –
SYSTEM. Zarz¹d G.EN. liczy na konty-
nuacjê tej dobrej wspó³pracy. Kon-
struktywna kooperacja jest dla
wszystkich uczestników rynku klu-
czowym czynnikiem sukcesu, zapew-
niaj¹cym dynamiczny rozwój rynku
dystrybucji gazu ziemnego, a przez
to podniesienie standardów ¿ycia
spo³eczeñstwa polskiego oraz zwiêk-
szenie udzia³u gazu ziemnego w pier-
wotnych noœnikach energii. 

Zdaniem prezesa zarz¹du G.EN.,
dr. Bernarda Rudkowskiego, bardzo
wa¿nym aspektem dzia³anoœci spó³ki
jest fakt, i¿ dziêki realizowanym przed-
siêwziêciom zwiêksza siê atrakcyjnoœæ
inwestycyjna wielu regionów kraju,
które do chwili obecnej nie mog³y ko-
rzystaæ z naturalnego i uniwersalnego
Ÿród³a energii, jakim jest gaz ziemny. 

W celu realizacji powy¿szych dzia-
³añ konsekwentnie prowadzone s¹ pro-
jekty inwestycyjne. 

W 2007 roku spó³ka wybudowa³a
miêdzy innymi gazoci¹g wysokiego ciœ-

Umacniamy
pozycjê lidera
Po 16 latach prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na rynku
gazowym spó³ka akcyjna G.EN. GAZ ENERGIA
jest niekwestionowanym liderem wœród prywatnych
dystrybutorów gazu ziemnego w Polsce. 

Sprzeda¿ paliwa gazowego w latach 1998 – 2007
(dane G.EN. GAZ ENERGIA S.A. w mln m3)
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nienia DN150 o d³ugoœci 19 km ³¹cz¹cy
miejscowoœci Janowice i Prochowice
oraz kilka stacji redukcyjno-pomiaro-
wych I stopnia. 

Obecnie trwa realizacja budowy
kolejnej stacji LNG w Jastarni oraz sieci
gazowej w gminie Miastko. Planowane
zakoñczenie obu inwestycji przewidzia-
no na styczeñ 2008 roku. Ponadto
opracowywany jest projekt techniczny
gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, który
pozwoli na zwiêkszenie iloœci dystrybu-
owanego przez G.EN. paliwa gazowe-
go do nadmorskich miejscowoœci zlo-
kalizowanych na terenach gminy Puck
i W³adys³awowo. W przysz³ym roku
spó³ka G.EN. planuje miêdzy innymi
rozbudowê sieci gazowej w gminach:
Buk, Dobroszyce, Duszniki, Jastarnia,
Malczyce, Miastko, Tarnowo Podgórne
i W³adys³awowo. 

Poza inwestycjami infrastruktu-
ralnymi G.EN. przeznacza równie¿
œrodki finansowe na zakup nowocze-
snych technologii i rozwi¹zañ telein-
formatycznych wspieraj¹cych we-
wnêtrzne procesy spó³ki. W bie¿¹cym
roku G.EN. wdro¿y³ system monito-

ringu oraz zarz¹dzania rozproszony-
mi obiektami dystrybucji paliwa ga-
zowego. 

Implementacja tego rozwi¹zania
ma zapewniæ zdalne zarz¹dzanie sie-
ci¹ gazow¹. Ze wzglêdu na nie-
ustanny rozwój sieci system tworzo-
ny jest stopniowo. Pierwszy etap
wdro¿enia obj¹³ 18 stacji teleme-
trycznych I stopnia: 11 stacji pomia-
rowych spó³ek PGNiG i G.EN., 5 sta-
cji redukcyjno-pomiarowych G.EN.
oraz 2 stacje redukcyjno-pomiarowe
wspó³pracuj¹ce ze stacjami LNG.
W 2008 roku planowana jest dalsza
rozbudowa systemu poprzez w³¹cza-
nie do niego kolejnych obiektów sie-
ci gazowej G.EN. 

Obecnie na terenie 53 gmin
w czterech województwach G.EN. eks-
ploatuje 2050 km w³asnych sieci gazo-
wych wysokiego i œredniego ciœnienia
oraz trzy nowoczesne stacje regazyfi-
kacji gazu ziemnego w miejscowo-
œciach: Chociwel, Hel i Miastko. 

Podsumowuj¹c aktywn¹ dzia³al-
noœæ G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
w 2007 roku nale¿y mieæ nadziejê,
¿e postêpuj¹ca liberalizacja oraz œci-
s³a wspó³praca z klientami, w³adzami
samorz¹dowymi i kooperantami biz-
nesowymi, oparta na partnerskich
relacjach, umo¿liwi w najbli¿szych
latach dalszy rozwój spó³ki, a tak¿e
ca³ego rynku gazu ziemnego w Pol-
sce. �

G.EN. GAZ ENERGIA S.A. 

ul. Obornicka 235, 60-650 Poznañ

tel. (+48) 061 822 67 01

fax (+48) 061 822 67 31

e-mail:gen@gen.com.pl

www.gen.com.pl
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Wroc³aw, 7 grudnia 2007 ro-
ku. Niemal w samo po³udnie
zape³ni³a siê sala, na której

odbywa³ siê najwa¿niejszy akt tego-
rocznych uroczystoœci Barbórki Cen-
tralnej Grupy Kapita³owej PGNiG.
Dok³adnie o 12:30 zaczê³a siê uro-
czysta akademia stanowi¹ca punkt
kulminacyjny obchodów. Rozpoczê³a
siê multimedialn¹ czo³ówk¹ Barbórki
Centralnej, w której z przestrzeni
miêdzygwiezdnej kamera skierowa³a
widzów ku Polsce, a nastêpnie w ob-
szar Dolnego Œl¹ska i jego stolicy. Po-
kaz multimedialny wprowadzi³
uczestników uroczystoœci do Wroc³a-
wia. Tegoroczne obchody mia³y
szczególny wymiar, bowiem w tym
roku minê³o 160 lat odk¹d powsta³a
pierwsza gazownia we Wroc³awiu,

PGNiGPGNiG
jakjak dwie strdwie stronyony

medalu medalu 

26 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 7

Scenografia nawi¹zywa³a do dwóch stron
medalu – tradycji i nowoczesnoœci.

Stopnie górnicze wrêczy³ Krzysztof G³ogowski.

Przemawia Rafa³ Dutkiewicz.



jak i na ziemiach polskich. I w³aœnie
ten fakt sta³ siê myœl¹ przewodni¹
uroczystoœci Barbórki Centralnej
PGNiG, jak równie¿ samej akademii.
Po wprowadzeniu pocztów sztanda-
rowych PGNiG i zwi¹zków zawodo-
wych, zgromadzonych goœci powitali:
Krzysztof G³ogowski, prezes PGNiG
SA  oraz Krzysztof Hnatio, prezes
Dolnoœl¹skiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego,  organizator tego-
rocznych obchodów. Wœród witanych
znajdowa³o siê wielu znakomitych
goœci, m.in: J.E. ksi¹dz prymas Józef
Glemp, Rafa³ Jurkowlaniec, wojewo-
da dolnoœl¹ski, Rafa³ Dutkiewicz, pre-
zydent Wroc³awia oraz pan Reinhard 

Reibsch, sekretarz generalny Europej-
skiej Federacji Pracowników Górnic-
twa, Przemys³u Chemicznego i Ener-
getyki. Zwi¹zki zawodowe reprezen-
towa³ Zenon Gontarz, przewodnicz¹-
cy komisji zak³adowej NSZZ „Solidar-
noœæ”, a Radê Pracownicz¹ – prze-
wodnicz¹cy Tomasz Ziembicki. 

Listy okolicznoœciowe z ¿yczeniami
pomyœlnoœci dla pracowników Grupy Ka-
pita³owej PGNiG, przys³ali m.in. ksi¹dz
kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, Aleksander
Grad – minister skarbu pañstwa oraz
Adam Szejnfeld – sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki. 

Zgodnie z tradycj¹, podczas uroczy-
stoœci zas³u¿onym pracownikom GK
PGNiG wrêczone zosta³y odznaczenia
pañstwowe i stopnie górnicze. Odzna-
czenia pañstwowe otrzymali w tym roku:
Jan Tomasiewicz, Mieczys³aw Kobierski
oraz Zbigniew Janowski. Natomiast kolej-
ne stopnie górnicze odebrali: wiceprezesi
PGNiG SA Jan Anysz oraz Stanis³aw Nie-
dbalec, prezes Dolnoœl¹skiego OSD,
Krzysztof Hnatio, Jan Rygier, cz³onek Za-
rz¹du Dolnoœl¹skiego OSD oraz dyrektor
Departamentu Poszukiwania Z³o¿ PGNiG
Piotr Gliniak. 

Po odznaczeniach wyœwietlono krótki
film jubileuszowy, zrealizowany z okazji
160-lecia gazownictwa w Polsce. Przed-
stawia³ on PGNiG jako firmê, która jest
jak dwie strony tego samego medalu –
³¹cz¹cego w sobie si³ê tradycji oraz potê-
gê nowoczesnoœci. Pokaz ten stanowi³
wprowadzenie do wrêczenia okazjonal-
nych medali, które zosta³y wybite przez
Mennicê Polsk¹ z okazji jubileuszu. Jedna
jego strona upamiêtnia ponad pó³tora-
wiekowy dorobek bran¿y gazowniczej na
ziemiach polskich, druga zaœ odnosi siê
do wspó³czesnoœci Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa. Zosta³ on
wykonany specjalnie w tym roku, w limi-
towanej serii i wrêczono go po raz pierw-
szy w³aœnie na akademii Barbórki Central-
nej GK PGNiG. Medalem zosta³y uhono-
rowane instytucje, które w sposób szcze-
gólny zas³u¿y³y siê dla przemys³u gazow-
niczego w Polsce. 

Tegoroczne uroczystoœci barbórkowe
pokaza³y, ¿e ci¹g³oœæ tradycji istniej¹ca
w gazownictwie polskim i wroc³awskim
jest ogromn¹ wartoœci¹ dla pracowników
Grupy Kapita³owej PGNiG. Ukaza³y rów-
nie¿, ¿e bêd¹c mocno zakorzeniona w tej
tradycji, spó³ka skierowana jest na dyna-
miczny rozwój, a wiêc ku przysz³oœci.
PGNiG, podobnie jak okolicznoœciowy
medal, przedstawi³ swoje dwie mocne
strony. �

Piotr Wojtasik
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Poczty sztandarowe wyst¹p!

Rafa³ Jurkowlaniec wrêcza odznaczenia.



PGNiG SA
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To drugi, obok wspó³pracy z Caritasem,
kompleksowy program Fundacji PGNiG
im. Ignacego £ukasiewicza,
którego realizacja opiera siê na wspó³pracy
z zewnêtrznym partnerem. 

Autorem tego programu jest Polsko-Amerykañska
Fundacja Wolnoœci. Fundacja zosta³a za³o¿ona
w USA przez Polsko-Amerykañski Fundusz Przed-

siêbiorczoœci. W 2000 roku otworzy³a przedstawicielstwo
w Polsce i rozpoczê³a dzia³alnoœæ programow¹. Fundacja
dzia³a na rzecz umacniania spo³eczeñstwa obywatelskie-
go, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym
wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i spo³ecz-
nego, a jednoczeœnie wspiera procesy transformacji w in-
nych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej. 

PROGRAM

W 2003 roku Polsko-Amerykañska Fundacja Wolno-
œci zainicjowa³a program „Wolontariat studencki”. Suk-
ces edycji pilota¿owej zachêci³ fundacjê do kontynuacji
programu. 

Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyj-
nych dzieci i m³odzie¿y mieszkaj¹cej na wsi i w ma³ych
miastach. W ramach programu grupy studentów-wo-
lontariuszy (od dwóch do piêciu osób), realizuj¹ przygo-
towane przez siebie projekty edukacyjne rozwijaj¹ce
wiedzê, umiejêtnoœci i zainteresowania dzieci i m³odzie-
¿y. Projekty prowadzone s¹ w czasie wolnym od zajêæ
w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie. Projek-
ty dotycz¹ konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub
wybranego obszaru aktywnoœci: mog¹ to byæ np. zajêcia
plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, te-
atralne, lingwistyczne itd. 

Program promuje postawy aktywne zarówno wœród
uczniów, jak i studentów, u których kszta³tuje poczucie
spo³ecznej odpowiedzialnoœci i solidarnoœci, umo¿liwiaj¹c
im jednoczeœnie realizacjê pasji i zainteresowañ w atrak-
cyjnej formule. 

W pilota¿owej edycji programu, w 2004 roku, w ca-
³ej Polsce przeprowadzono ponad 300 projektów eduka-
cyjnych. Rozpoczêta w grudniu 2004 roku druga edycja
cieszy³a siê jeszcze wiêkszym zainteresowaniem – w po-
nad 250 szko³ach zrealizowano ³¹cznie 621 projektów
z udzia³em 26 tysiêcy dzieci i m³odzie¿y, z zaanga¿owa-
niem 950 studentów-wolontariuszy. 

W styczniu 2006 r. ruszy³a trzecia runda progra-
mu, w ramach której wsparto 662 projekty edukacyj-
ne zrealizowane w 262 szko³ach, w których uczestni-
czy³o ok. 950 studentów i ponad 13 tys. uczniów
(stan na koniec 2006 r.). 

Realizatorem programu jest Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów i Animatorów „Klanza”, organizacja poza-
rz¹dowa, skupiaj¹ca osoby aktywne, poszukuj¹ce no-
wych rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do zmiany rzeczywistoœci
edukacyjnej. 

KLANZA jest organizacj¹ znan¹ na rynku edukacyj-
nym i kulturalnym w Polsce i poza jej granicami. Siedzi-
ba G³ówna Stowarzyszenia i Centrum Szkoleniowego
mieœci siê w Lublinie; w Polsce dzia³a 15 struktur lokal-
nych i 8 placówek patronackich. W ofercie KLANZY jest
ok. 110 autorskich programów szkoleniowych. Zajêcia
prowadzi 80 wysoko wykwalifikowanych trenerów i ani-
matorów. Szkolimy g³ównie nauczycieli, ale tak¿e anima-
torów kultury, pedagogów, pracowników spo³ecznych,
katechetów. Wyró¿nia ich specyfika i styl pracy – znak
firmowy KLANZY. 

Stowarzyszenie posiada status organizacji po¿ytku
publicznego. W 2004 roku osi¹gniêcia KLANZY zosta-
³y nagrodzone presti¿owym wyró¿nieniem Pro Publico
Bono. 

PARTNERZY 

W ramach programu „Wolontariat studencki” po-
wstaje sieæ partnerów instytucjonalnych (szko³y wy¿sze,
samorz¹dy, media) – obecnie oko³o 40 partnerów, wœród
nich m.in. Narodowy Bank Polski, Uniwersytet Jagielloñ-
ski oraz pracuj.pl – najwiêkszy portal w Polsce dla osób
poszukuj¹cych pracy. 

Od listopada do tego znakomitego grona do³¹czy³a
te¿ Fundacja PGNiG im. I. £ukasiewicza, przekazuj¹c do-
tacjê w wysokoœci 200 tysiêcy z³otych na program, któ-
ry bêdzie realizowany w okresie od 1 paŸdziernika 2007
do 31 grudnia 2008 r. Œrodki te zostan¹ przeznaczone na
dofinansowanie programu. 

Pracowników Grupy PGNiG mo¿e zainteresowaæ to,
¿e do koñca grudnia 2007 roku powstanie specjalna
propozycja mo¿liwoœci dzia³añ w ramach programu
dla studentów – cz³onków rodzin pracowników cen-
trali, oddzia³ów i spó³ek Grupy PGNiG. Zanim zadecy-
duj¹ oni o zaanga¿owaniu siê w dzia³ania programu
bêd¹ mieli szansê uczestniczenia w specjalnych szko-
leniach dla koordynatorów programu. �

„Wolontariat studencki”
ju¿ z Fundacj¹ PGNIG! 

Marzena Strzelczak



Od debiutu
PGNiG 
na 
Warszawskiej
Gie³dzie 
Papierów
Wartoœcio-
wych minê³y
w³aœnie 
dwa lata 
(cena 
emisyjna
2,98 z³).
Kurs akcji
PGNiG nie
opar³ siê
spadkom 
na
Warszawskiej
Gie³dzie.
20 listopada
wyniós³
5,27 z³.
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Dynamicznemu wzrostowi gospodarki kraju to-
warzyszy zwiêkszaj¹ca siê presja inflacyjna.
Najnowsze dane GUS dotycz¹ce wynagrodzeñ

pokazuj¹, ¿e w okresie paŸdziernik 2007/paŸdziernik
2006 wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw
wzros³y o 11,0 proc. – to wiêcej ni¿ oczekiwali ekono-
miœci, którzy przewidywali wzrost o 9,7 proc. Wzro-
stowi wynagrodzeñ towarzysz¹ te¿ rosn¹ce ceny to-
warów i us³ug konsumpcyjnych. Odzwierciedla to
wskaŸnik CPI, który w okresie paŸdziernik 2007/paŸdzier-
nik 2006 wzrós³ o 3,0 proc. – to powy¿ej celu infla-
cyjnego za³o¿onego przez RPP na 2007 rok, który
wynosi 2,5%. 

Od pocz¹tku 2007 roku inflacja w Polsce pozosta-
je w wyraŸnym trendzie wzrostowym i istnieje praw-
dopodobieñstwo, ¿e ju¿ w tym roku mo¿e siêgn¹æ na-
wet 3 proc. Taki scenariusz oznacza, ¿e w roku bie¿¹-
cym zmniejszy siê tempo wzrostu PKB (obecnie
zarówno Komisja Europejska, jak i MF przewiduj¹
wzrost w 2007 roku na poziomie 6,5 proc.), gdy¿ in-
flacja bêdzie „konsumowaæ” czêœæ wypracowanego
PKB. Obecne tempo wzrostu jest wynikiem malej¹cej
stopy bezrobocia i wzrostu wynagrodzeñ, czego efek-
tem jest o¿ywienie siê popytu konsumpcyjnego. Inflacja
bêdzie nadal rosn¹æ, gdy¿ w wielu krajach Europy Œrod-
kowo-Wschodniej p³ace realne rosn¹ szybciej ni¿ pro-
duktywnoœæ. Tym samym istnieje spore prawdopodo-
bieñstwo, ¿e w 2008 roku wskaŸnik inflacji w Polsce bê-
dzie wynosiæ 2,9 – 3,2 proc. Je¿eli Rada Polityki Pieniê¿-
nej bêdzie prowadziæ odpowiedni¹ politykê dotycz¹c¹
podwy¿ek stóp procentowych, to nie bêdzie nam groziæ
przekroczenie inflacji o ponad 3,5 proc. – w przeciwnym
wypadku Polska nie spe³ni kryterium inflacyjnego, które
jest jednym z warunków przyst¹pienia do strefy euro. 

RPP mo¿e zdecydowaæ siê na podwy¿szenie stóp
procentowych po raz czwarty w tym roku, w przypad-

ku kiedy wzrost cen nie oka¿e siê sytuacj¹ przejœcio-
w¹. Natomiast za oceanem analitycy ju¿ oczekuj¹ od
FED obni¿ki stopy do poziomu 4,25 proc. Wydaje siê
to doœæ realne, choæby po ostatnich wypowiedziach
szefów FED – zagro¿enie wzrostem inflacji istnieje,
a wzrost gospodarczy w USA znacz¹co zwolni w IV
kwartale br. 

INDEKSY W DÓ£

Spadki na œwiatowych gie³dach nie omijaj¹ tak¿e
warszawskiego parkietu. Najwiêksze spadki notuj¹ ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa – wartoœci tych indeksów zbli-
¿y³y siê do do³ków z po³owy sierpnia br. W przeci¹gu
ostatniego miesi¹ca (porównujemy 23 paŸdziernika
z 20 listopada) mWIG40 i sWIG80 straci³y odpowiednio
18,6 proc. oraz 19,3 proc. Spadki nie ominê³y tak¿e naj-
wiêkszych firm, gdy¿ indeks WIG20 po raz pierwszy od
dwóch miesiêcy znalaz³ siê poni¿ej poziomu 3,5 tys.
punktów i 16 listopada osi¹gn¹³ poziom 3484 pkt (ostat-
ni „do³ek” dla WIG20 by³ 10 wrzeœnia, a indeks spad³ do
poziomu 3442 pkt.). W porównywanym okresie kurs ak-
cji najwiêkszych spó³ek spad³ o prawie 9 proc. 

DWA LATA OD DEBIUTU 

Od debiutu PGNiG na Warszawskiej Gie³dzie Pa-
pierów Wartoœciowych minê³y w³aœnie dwa lata (cena
emisyjna 2,98 z³). W po³owie paŸdziernika kurs akcji
osi¹gn¹³ historyczne maksimum – w tym dniu inwe-
storzy handlowali akcjami spó³ki po cenie 6,10 z³ za
jedn¹ akcjê. Obecnie, pomimo publikacji dobrych wy-
ników za III kwarta³ 2007 roku (skonsolidowany wy-
nik finansowy netto wyniós³ 304 mln z³ i wzrós³
o 129% w porównaniu z III kwarta³em 2006 roku),
kurs akcji nie opar³ siê spadkom na warszawskiej gie³-
dzie. 20 listopada kurs akcji PGNiG wyniós³ 5,27 z³. �

Wraz z kontynuacj¹ dynamicznego
rozwoju kraju, presja inflacyjna roœnie
PaŸdziernikowe dane dotycz¹ce
dynamiki produkcji przemys³owej
pokazuj¹, ¿e gospodarka naszego kraju
jest w dobrej kondycji.
Produkcja przemys³owa wzros³a
w paŸdzierniku 2007 r. o 9,4 proc.
w stosunku do wrzeœnia 2007 r.,
a w ujêciu rocznym zwiêkszy³a siê
o 10,6 proc. przy prognozach analityków
na poziomie 9,1 proc. r/r. 



DOLNOŒL¥SKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Wroc³aw, obok Warszawy, Gdañska
i Poznania, bêdzie podejmowa³ finalistów
mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej
EURO 2012. To ogromne wyzwanie
dla organizatorów imprezy, ale tak¿e
szansa na zrealizowanie, przy tej okazji,
inwestycji, które pos³u¿¹ miastu i jego
mieszkañcom przez kolejne
dziesiêciolecia. 

P owstan¹ obiekty sportowe, gastronomiczne,
hotele, do których trzeba bêdzie dostarczyæ du-
¿e iloœci energii pod ró¿n¹ postaci¹. Potrzebna

bêdzie m.in. energia bezpoœrednio uzyskana z gazu
ziemnego – do gotowania w obiektach gastronomicz-
nych, ale tak¿e do ogrzewania i produkcji ciep³ej wo-
dy u¿ytkowej. 

Wœród ró¿nych koncepcji zasilania terenów EURO
rozwa¿a siê równie¿ budowê elektrociep³owni zasila-
nej gazem ziemnym. Wstêpnie moc jej okreœlono na
10 – 15 MW. Wiele wskazuje na to, ¿e zastosowany
zostanie uk³ad trójgeneracji, czyli inaczej – skojarzo-
nej produkcji trzech postaci energii u¿ytecznej. 

Lokalizacja terenów przeznaczonych pod budowê
obiektów EURO w pobli¿u osiedli mieszkaniowych
wymusza zastosowanie ekologicznych rozwi¹zañ. 

Kogeneracja, mówi¹c w ogromnym skrócie, wy-
korzystuje zjawisko opisane II zasad¹ termodynamiki,
tzn. fakt, ¿e nie jest mo¿liwe skonstruowanie silnika
cieplnego, który pozostawa³by w kontakcie jedynie
z jednym Ÿród³em ciep³a (energii napêdowej). Innymi
s³owy, naturalne jest wyprowadzanie ciep³a z obiegu
silnika cieplnego. Maj¹c to na uwadze, wszêdzie tam,
gdzie jest to mo¿liwe nale¿y stosowaæ skojarzon¹
produkcjê energii elektrycznej, ciep³a i/lub ch³odu,
a z takim w³aœnie zapotrzebowaniem na ró¿ne posta-
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EURO w 2012 r. we Wroc³awiu

Wyzwanie
tak¿e dla gazowników

Teren EURO 2012 we Wroc³awiu – wizualizacja (materia³ udostêpniony przez Biuro ds. EURO 2012 w Urzêdzie Miejskim
Wroc³awia) 
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pod budowê
obiektów 
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w pobli¿u
osiedli 
mieszkanio-
wych 
wymusza 
zastosowanie
ekologicznych
rozwi¹zañ. 

cie energii mamy w tym przypadku do czynienia. Teo-
retyzuj¹c, najbardziej korzystne s¹ uk³ady, gdzie ener-
gia elektryczna jest produkowana przez czynnik o jak
najwy¿szej temperaturze (i wartoœci termodynamicz-
nej). Po wykonaniu pracy czynnik o obni¿onej tempe-
raturze (mniej wartoœciowy) s³u¿y do wytwarzania
ciep³a grzejnego i/lub ch³odu, sch³adzaj¹c siê przy tym
do temperatury mo¿liwie najbli¿szej temperaturze
otoczenia. Najbardziej odpowiednie do zastosowania

w tym przypadku s¹ technologie zasilane paliwami
gazowymi. 

Z tak¹ te¿ ofert¹ wystêpujemy do organizatorów
EURO, licz¹c na przyjêcie zaproponowanych rozwi¹-
zañ – korzystnych z ekologicznego i ekonomicznego
punktu widzenia. �

Marzena Majdzik
dyrektor Pionu Rozwoju DOSD Sp. z o.o. 

Sympozja naukowo-techniczne
organizowane przez pracowników
spó³ki zrzeszonych w Stowarzyszeniu
In¿ynierów i Techników Przemys³u
Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG)
to ju¿ kilkuletnia tradycja. Odbywaj¹ siê
dwa razy do roku – wiosn¹ i jesieni¹.
Tegoroczn¹ jesienn¹ edycjê zorganizowano
19–20 paŸdziernika w hotelu Relaks
w Karpaczu, który niespodziewanie
przywita³ nas zimow¹ aur¹. 

Niezmiernie ciekawa tematyka przyci¹gnê³a liczne
grono gazowników z Dolnego Œl¹ska. 

Wyk³ady przygotowali koledzy z BSiPG Gazopro-
jekt S.A. W pierwszym z zaprezentowanych tematów

pt. „Europejski system gazowniczy”, Grzegorz £apa
omówi³ bilans i kierunki dostaw gazu ziemnego do
poszczególnych krajów europejskich, w tym do Polski,

z po³o¿eniem akcentów na dywersyfikacjê dostaw.
Szczególnie zainteresowa³a s³uchaczy kwestia budowy
nowych terminali LNG. Zasadnoœæ ich budowy po-
twierdzaj¹ oceny inwestycji realizowanych w wielu in-
nych krajach europejskich. Wielopunktowe wejœcia
do systemu krajowego, mimo i¿ generuj¹ wy¿sze
koszty na starcie, s¹ korzystniejsze w ogólnej ocenie
inwestycji (bior¹c pod uwagê równie¿ inwestycje to-
warzysz¹ce), gdy¿ ograniczaj¹ potrzebê rozbudowy
sieci przesy³owej. 

W kolejnym wyk³adzie, pt. „Rozwój pojemnoœci
magazynowej w krajowym systemie gazowniczym”,
autor, Piotr Musia³, w sposób szczegó³owy przedstawi³
ideê budowy podziemnych magazynów gazu, w ujê-
ciu technicznym, ekonomicznym i prawnym. Zapre-
zentowa³ te¿ obecny stan i planowany rozwój pojem-
noœci magazynowych. 

Szczególna uwaga poœwiêcona zosta³a PMG
Wierzchowice, najwiêkszemu polskiemu magazynowi
gazu ziemnego, który zlokalizowany jest na terenie
dzia³ania Dolnoœl¹skiego Operatora Systemu Dystry-
bucyjnego. W okresie docelowym planowany jest
rozwój jego pojemnoœci do 3,5 mld m3. Dokumenta-
cja projektowa na rozbudowê PMG jest ju¿ na ukoñ-
czeniu i na pocz¹tku 2008 r. bêdzie mo¿na przyst¹piæ
do etapu realizacji tej inwestycji. �

Marzena Majdzik

Dolnoœl¹ski Operator
Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
ul. Ziêbicka 44, 50-507 Wroc³aw
tel.  (+48) 071 336 65 66, (+48) 071 364 94 00
faks (+48) 071 336 78 17
www.dolnoslaskiosd.pl
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Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice.

Jesienne
Sympozjum Gazownicze



GÓRNOŒL¥SKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

S zeroko wykorzystywana w gazownictwie jest
jedna z metod czynnej ochrony – ochrona ka-
todowa realizowana za pomoc¹ anod galwa-

nicznych (protektory anodowe), zewnêtrznego Ÿród³a
pr¹du (stacje katodowe), drena¿u elektrycznego (sta-

cje drena¿u polaryzowanego lub wzmocnionego)
i odpowiednich instalacji ochrony katodowej na wy-
izolowanych odcinkach sieci gazowej. 

WSPÓLNA INICJATYWA

W mocno zurbanizowanym terenie Górnego Œl¹-
ska wystêpuj¹ du¿e iloœci przep³ywaj¹cych przez ru-
roci¹gi pr¹dów b³¹dz¹cych. Problemem jest równie¿
zachowanie na zabudowanych w rejonach eksploata-
cji górniczej kompensatorach ci¹g³oœci elektrycznej
i dobrej izolacji chronionego fragmentu sieci.

Dotychczas stosowana eksploatacja ochrony ka-
todowej wymaga³a czêstego dokonywania pomia-
rów, kontroli pracy urz¹dzeñ, regulacji parametrów
oraz konserwacji i napraw, co zwi¹zane by³o z czêsty-
mi wyjazdami pracowników w teren. Wobec powy¿-
szego, w celu ograniczenia bytnoœci ekip eksploata-
cyjnych w terenie podjêta zosta³a w 2004 roku
wspólna inicjatywa Oddzia³u – Zak³ad Gazowniczy
w Zabrzu Górnoœl¹skiego Operatora Systemu Dystry-
bucyjnego (dawniej Górnoœl¹skiej Spó³ki Gazownic-
twa) oraz firmy POLDE stworzenia zdalnego systemu
monitoringu ochrony katodowej. 

G³ównymi oczekiwaniami przysz³ych u¿ytkowni-
ków systemu by³ szybki dostêp do informacji o awa-
riach, zapisywanie historii zdarzeñ, mo¿liwoœæ doko-
nywania intensywnych pomiarów poprzez synchro-
niczne traktowanie wielu stacji, mo¿liwoœæ wykony-
wania szybkich pomiarów doraŸnych oraz zdalna
regulacja pr¹du lub napiêcia i zdalne w³¹czanie i wy-
³¹czanie stacji przy zapewnieniu pe³nej ochrony
obiektu. 

NOWATORSKIE ROZWI¥ZANIA

Dziêki skonkretyzowaniu oczekiwañ zleceniodaw-
cy w po³¹czeniu z posiadanym potencja³em ludzkim
i mo¿liwoœciami technicznymi wykonawcy w 2006
roku przyst¹piono do realizacji wspólnego przedsiê-
wziêcia – budowy systemu monitoringu ochrony ka-
todowej.

W wybranych stacjach ochrony katodowej zabu-
dowano 12 modu³ów AVR 200 oraz zamontowano
4 komplety tych urz¹dzeñ w s³upkach pomiarowo-
-kontrolnych rozlokowanych nad gazoci¹gami, które
wspó³pracuj¹ z modu³ami w stacjach. 

System monitoringu
ochrony katodowej

Przyczyn¹ powstawania szkodliwych 
dla metalowych ruroci¹gów
pr¹dów korozyjnych s¹ zjawiska
o charakterze galwanicznym
lub elektrolitycznym.
W celu zabezpieczenia gazoci¹gów
przed pr¹dami korozyjnymi stosuje siê
od lat biern¹ (izolacja) i czynn¹ ochronê
przed korozj¹ elektrochemiczn¹. 

Marek KoŸbia³
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Modu³ AVR200 umieszczony w s³upku kontrolno-
pomiarowym
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Zastosowane w systemie monitoringu nowator-
skie urz¹dzenie AVR 200 jest wyspecjalizowanym ste-
rownikiem ³¹cz¹cym w sobie funkcje steruj¹ce, regu-
luj¹ce i pomiarowe. Posiada równie¿ rozbudowany
aparat matematyczny umo¿liwiaj¹cy wstêpn¹ obrób-
kê i analizê danych pomiarowych. Sterownik AVR-200
i system SMOK-4 s¹ w ca³oœci nowymi opracowania-
mi powsta³ymi w biurze rozwojowym firmy POLDE.
Najwa¿niejsze modu³y wchodz¹ce w sk³ad opracowa-
nia s¹ zastosowane po raz pierwszy w tego typu urz¹-

dzeniach i obecnie znajduj¹ siê w trakcie procedury
patentowej. 

W ca³ym systemie monitoringu ochrony katodo-
wej na szczególn¹ uwagê zas³uguje modu³ uniwersal-
nego wejœcia pomiarowego, w którym zastosowano
unikaln¹ metodê matematycznej obróbki sygna³u
wejœciowego za pomoc¹ algorytmu FFT (Szybkiej
Transformaty Fouriera) i metody rozwi¹zywania rów-
nañ macierzowych Gausa-Jordana.

Zastosowanie tych metod wymaga³o dotychczas
u¿ycia du¿ych komputerów typu Main-Frame, gdy¿
skala obliczeñ (ok. 2 milionów operacji na sekundê)
przekracza³a mo¿liwoœci istniej¹cych na rynku mikro-
procesorów. Istotne jest równie¿, ¿e izolacja galwa-
niczna kana³ów pomiarowych umo¿liwia niezale¿ny
pomiar czterech sygna³ów wejœciowych rozdzielonych
barier¹ 2 kV.

Oprogramowanie wewnêtrzne sterownika jest
jednym z pierwszych zastosowañ wy¿ej wspomnia-
nych algorytmów w przenoœnych urz¹dzeniach moni-
toruj¹cych i rejestruj¹cych. Nowa jakoœæ w dziedzinie
pomiarów uzyskana jest dziêki zastosowaniu wymie-
nionych wy¿ej metod pomiarowych – sygna³ wejœcio-
wy zawieraj¹cy sk³adowe zmienne i sk³adow¹ sta³¹
jest mierzony za pomoc¹ jednego uniwersalnego
uk³adu wejœciowego.

Otrzymany pomiar jest tablic¹ z³o¿on¹ ze sk³ado-
wych harmonicznych wraz ze sk³adow¹ sta³¹. Cecha
ta ma istotne znaczenie w pomiarach skutecznoœci
ochrony katodowej. Wed³ug nowych wytycznych
Unii Europejskiej, pomiar sk³adowych zmiennych

wchodzi w sk³ad obowi¹zkowych pomiarów w zakre-
sie ochrony katodowej. 

ZALETY I WADY SYSTEMU

Zastosowany system monitoringu ochrony kato-
dowej cechuje: 
� ³atwoœæ obs³ugi i monta¿u, 
� mo¿liwoœæ do³¹czania nowych stacji do dzia³aj¹ce-

go systemu, 
� zastosowanie w istniej¹cych Stacjach Ochrony Ka-

todowej, 
� koncentracja zbieranych danych w centrach dys-

pozytorskich, 
� publikacja danych w Internecie, 
� uniwersalne wejœcia pomiarowe, 
� funkcja ci¹g³ego nadzoru, 
� elastyczne oprogramowanie, 
� komunikacja SMS/GPRS/LAN/WAN, 
� obszerna pamiêæ wewnêtrzna i szerokie mo¿liwo-

œci zastosowañ, 
� standaryzacja pomiarów i interpretacji wyników, 
� przeszukiwanie danych pomiarowych i zaawanso-

wana obróbka danych, 
� bogata lista rozkazów i u¿yteczne funkcje steruj¹ce, 
� wysoki poziom niezawodnoœci. 

Niew¹tpliwymi korzyœciami dla inwestora s¹: 
� nowa, wy¿sza jakoœæ eksploatacji ochrony katodo-

wej dziêki funkcji ci¹g³ego nadzoru, 
� mo¿liwoœæ weryfikacji otrzymywanych raportów, 
� zdalna ocena rzetelnoœci wykonywania zlecanych

us³ug, 
� wyd³u¿one okresy bezawaryjnej pracy instalacji, 
� obni¿enie kosztów wykonywania prac eksploata-

cyjnych, 
� automatyzacja prac dokumentacyjnych. 

Do wad zwi¹zanych z eksploatacj¹ systemu mo¿-
na zaliczyæ: 
� okresowe przerwy w po³¹czeniach, 
� niechciane informacje i reklamy, 
� przeci¹¿enia sieci, 
� kolejkowanie i czas ¿ycia SMS-ów. 

Na koniec warto zauwa¿yæ, ¿e nowoczesnoœæ
zbieg³a siê z histori¹. Pierwsz¹ w Polsce doœwiadczal-
n¹ stacjê katodow¹ do ochrony ruroci¹gu podziemne-
go przed korozj¹ elektrochemiczn¹ uruchomiono na
pocz¹tku 1954 roku na terenie ówczesnych Zak³adów
Gazownictwa Okrêgu Zabrzañskiego. �

Górnoœl¹ski Operator Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Zabrzu
ul. Szczêœæ Bo¿e 11, 41-800 Zabrze 
tel.  (+48) 032 373 50 00,
faks (+48) 032 271 78 01
e-mail: biuro@gosd.pl; 
www.gosd.pl

Klasyczna stacja SOK z wbudowanym urz¹dzeniem
monitoruj¹cym.

Zastosowane
w systemie
monitoringu
nowatorskie
urz¹dzenie
AVR 200
jest wyspe-
cjalizowanym
sterownikiem
³¹cz¹cym
w sobie 
funkcje 
steruj¹ce, 
reguluj¹ce
i pomiarowe. 



Karpacki OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Na tarnowskich ulicach 130 lat temu
rozb³ys³o pierwszych piêtnaœcie
lamp gazowych. To historyczne
wydarzenie by³o pretekstem 
do zorganizowania wielkiej gali
jubileuszowej tarnowskiego gazownictwa.
Odby³a siê ona w ramach XI edycji
Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii
– Talia Dedykacje. 

Od jedenastu lat w Tarnowie organizowany jest
Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia, który na
tydzieñ czyni z miasta stolicê polskiej komedii.

Tarnowianie i goœcie przyje¿d¿aj¹cy specjalnie na Ta-
liê mog¹ obejrzeæ najciekawsze wydarzenia teatralne
przygotowane w ca³ym kraju. 

Podczas inauguracji jedenastej edycji Festiwalu
Talia odby³y siê uroczyste obchody jubileuszu niezwy-
kle istotnego dla rozwoju miasta przedsiêbiorstwa –
tarnowskiego gazownictwa, które przed laty czyni³o
z Tarnowa stolicê polskiego gazownictwa. St¹d bo-
wiem rozpoczê³a siê rozbudowa systemu przesy³owe-
go gazu w kierunku Œl¹ska i Warszawy. I tu przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia 1877 roku rozb³ys³o
pierwszych piêtnaœcie lamp gazowych, które rozœwie-
tli³y miasto uwa¿ane (niektórzy twierdz¹, ¿e od tego
czasu) za polski biegun ciep³a. 

Jubileusz Tarnowskiego Gazownictwa 

Z Piwnic¹ Pod Baranami
Bo¿ena Malaga-Wrona

Od lewej: prezydent Ryszard Œciga³a, Krystyna Janda,
Bogdan Pastuszko.

Galê otworzyli Bo¿ena Malaga-Wrona, rzecznik KOSD
i Wojciech Markiewicz,
dyrektor tarnowskiego teatru.

Prezes Bogdan Pastuszko odbiera gratulacje
od Jana Czerepoka, dyrektora Oddzia³u Handlowego
PGNiG SA.
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Sobotni wieczór i noc 13 paŸdziernika 2007 roku
nale¿a³y do tarnowskich gazowników, którzy w tar-
nowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego zorganizowa-
li wielk¹ galê jubileuszow¹.

Rozpoczêto mocnym akcentem artystycznym
w wykonaniu artystów „Piwnicy Pod Baranami”, któ-
rzy zadedykowali swój koncert tarnowskim gazowni-
kom. Galê zaszczycili dostojni goœcie: Ryszard Œciga³a,
prezydent Tarnowa, Adam Szpak, wicestarosta powia-
tu tarnowskiego, Jan Czerepok i Bogus³aw Bojarski,
dyrektorzy PGNiG oraz przedsiêbiorcy. Nie zabrak³o
oczywiœcie pracowników i sympatyków bran¿y ga-
zowniczej. Uroczystoœæ zaszczyci³a równie¿ Krystyna
Janda. W bezpoœrednim kontakcie mo¿na by³o rów-
nie¿ poznaæ znakomitych artystów „Piwnicy Pod Bara-
nami”, miêdzy innymi Jacka Wójcickiego, Tadeusza
Kwintê, Leszka Wojtowicza. 

Gali towarzyszy³y wspomnienia, refleksje, podziê-
kowania, ¿yczenia oraz jubileuszowy tort, a w³aœciwie
cztery torty, na których symboliczne œwiece zdmuch-
nêli prezesi i dyrektorzy czterech firm-jubilatek: Bog-
dan Pastuszko, prezes zarz¹du Karpackiego Operato-
ra Systemu Dystrybucyjnego, Edward Totoñ, dyrektor
Gazowni Tarnowskiej, Ryszard Ryba, dyrektor tarnow-
skiego Oddzia³u Gaz – Systemu, i Adam Gumu³a, dy-
rektor Zak³adu Remontowego Urz¹dzeñ Gazowni-
czych ZRUG. 

Jakie jest znaczenie dla polskiego gazownictwa
tarnowskiego oœrodka – mówiono wiele podczas kon-
ferencji, zorganizowanej w siedzibie Karpackiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego przed gal¹ jubi-
leuszow¹. Podkreœlano, ¿e obecnie dzia³aj¹ce w mie-
œcie firmy gazownicze kontynuuj¹ z powodzeniem
bogate tradycje tarnowskiej gazowni miejskiej. Ga-
zownia powsta³a bowiem w roku 1877 i mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e do dzisiaj zaopatruje w gaz mieszkañców
Tarnowa i regionu. 

Aby byæ w zgodzie z faktami historycznymi do-
daæ trzeba, i¿ w 1877 roku rozpoczê³a funkcjono-
wanie w Tarnowie prywatna gazownia. Gazowniê
w roku 1910 samorz¹d Tarnowa odkupi³ od prywat-
nych w³aœcicieli, a nied³ugo póŸniej Tarnów by³ jed-
nym z pierwszych w Polsce miast (po Lwowie, Bory-
s³awiu i Jaœle), w których na wiêksz¹ skalê zaczêto
korzystaæ z gazu ziemnego. Sta³o siê to w efekcie
pod³¹czenia Tarnowa do wybudowanego w 1933 r.
gazoci¹gu, który po³¹czy³ kopalniê gazu Roztoki
z Pañstwow¹ Fabryk¹ Zwi¹zków Azotowych w Mo-
œcicach.

Na tym terenie w³aœnie, z inicjatywy in¿yniera
W³adys³awa Ko³odzieja, naczelnego in¿yniera TOZG,
powsta³ pierwszy w kraju, a drugi na œwiecie pod-
ziemny magazyn gazu. Tak¿e tutaj zbudowano, po raz
pierwszy w Polsce, gazoci¹g z tworzywa sztucznego.
Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e „zgazyfikowanie” regio-
nu tarnowskiego jest niemal stuprocentowe (dok³ad-
nie 99%!), czyli najwy¿sze pomiêdzy Tatrami a Ba³ty-
kiem. �

Karpacki Operator
Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów
tel. (+48) 014 632 31 00, 
faks (+48) 014 632 31 11,
sekr.(+48) 014 632 31 12
www.karpackiosd.pl

Wystêp artystów „Piwnicy Pod Baranami”

Œwieczki na jubileuszowych tortach zdmuchuj¹ szefowie
firm-jubilatek.
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Mazowiecki  OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Jest to efekt realizacji trzyletniego projektu, któ-
rego dwoma g³ównymi zadaniami by³y: przygo-
towanie do maj¹cego nast¹piæ 1 lipca 2007

roku prawnego rozdzielenia obszaru dystrybucji
i obrotu gazem oraz potrzeba ujednolicenia orga-
nizacyjnego i kompetencyjnego poszczególnych
jednostek spó³ki, w po³¹czeniu z optymalizacj¹ ich
obszarów i kosztów dzia³ania. 

Do 1 kwietnia 2007 roku w MSG funkcjonowa³y
trzy oddzia³y: Gazownia Warszawska, Gazownia
£ódzka i Gazownia Bia³ostocka, ró¿ni¹ce siê w sposób
istotny zarówno pod wzglêdem organizacyjnym, jak

i obszarowym. W wyniku analizy realizowanych pro-
cesów biznesowych i funkcjonuj¹cej struktury oraz
z uwagi na koniecznoœæ zmniejszenia ró¿nic i dyspro-
porcji, o których mowa wy¿ej, opracowano nowy
model organizacyjny obszaru dystrybucji, opieraj¹c
go na trzech poziomach zarz¹dzania: operacyjnym,
regionalnym oraz poziomie centrali spó³ki. Przyjêto,
¿e podstawow¹ strukturê organizacyjn¹ na poziomie
operacyjnym bêd¹ stanowi³y komórki powsta³e
w wyniku konsolidacji dotychczasowych jednostek
terenowych. Na poziomie regionalnym, w miejsce
wymienionych wczeœniej oddzia³ów, zdefiniowano
nowy model jednostek organizacyjnych, nadaj¹c im
nazwê zak³adów gazowniczych. Za³o¿ono, ¿e otrzy-
maj¹ one jednakowe i jednoczeœnie wiêksze od do-
tychczasowych kompetencje, co usprawni zarz¹dza-
nie i poprawi jego efektywnoœæ oraz umo¿liwi lepsz¹
wspó³pracê z otoczeniem, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem samorz¹dów terytorialnych. Podstawowe za-
³o¿enia realizacji tego projektu zosta³y zaprezentowa-
ne na ³amach Przegl¹du Gazowniczego (Kazimierz
Nowak, „Nowa organizacja w trzy lata”, PG, wrze-
sieñ 2005 r.). W wyniku przeprowadzonych prac, ja-
ko rozwi¹zanie optymalne wskazano koniecznoœæ
utworzenia szeœciu nowych oddzia³ów. W sk³ad tej
grupy wszed³ miêdzy innymi Zak³ad Gazowniczy Ra-
dom. 

ETAPY KONSOLIDACJI

Na pocz¹tku 2006 r. zrealizowany zosta³ pierwszy
etap reorganizacji, polegaj¹cy na konsolidacji funkcjo-
nuj¹cych w trzech oddzia³ach podstawowych jednostek
na poziomie operacyjnym, czyli rozdzielni gazu. Efektem
tych dzia³añ by³o zmniejszenie liczby jednostek tereno-
wych w przypadku ZG Radom z dziewiêciu do piêciu,
w po³¹czeniu z optymalizacj¹ wielkoœci ich obszarów
dzia³ania, przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu wy-
stêpuj¹cych wczeœniej dysproporcji (rys. 1 i rys. 2). No-
we, po³¹czone jednostki nazwane zosta³y w wyniku roz-
strzygniêcia konkursu wœród pracowników MSG, rejo-
nami dystrybucji gazu (RDG). Nale¿y dodaæ, ¿e konsoli-
dacja prowadzona by³a przy za³o¿eniu niepogorszenia
standardów obs³ugi odbiorców, a g³ówny nacisk po³o-
¿ono na zapewnienie prawid³owego dzia³ania s³u¿b
pogotowia gazowego. W ramach dokonanych zmian
ujednolicono i zoptymalizowano system pracy pogo-
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Nowy model
organizacji w praktyce

Zak³ad Gazowniczy Radom zosta³ 
powo³any jako Oddzia³ Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa (MSG) 1 kwietnia
2007 r., w ramach reorganizacji obszaru
dystrybucji. 

Pawe³ £odyga

RG
Grójec

RG
Radom Teren RG

Kozienice

RG
Zwoleñ

RG
Mogielnica

RG
Szyd³owiec

RG
Radom Miasto

RG
U³¿a

Rys. 1. Struktura terenowa Rejonu Gazowniczego Radom
(przed reorganizacj¹) 

Legenda:
granica Rejonu Gazowniczego Radom 
granica rozdzielni gazu
siedziba rozdzielni gazu
gazoci¹g wysokiego ciœnienia

Kolor bia³y oznacza obszary niezgazyfikowane.

RG
Pionki



towia, zapewniaj¹c przejrzyste zasady odpowiedzial-
noœci poszczególnych jednostek za realizacjê zadañ
w okreœlonych porach doby i dniach tygodnia, w od-
niesieniu do obs³ugiwanych obszarów geograficz-
nych. 

Konsolidacja umo¿liwi³a standaryzacjê wyposa¿e-
nia w narzêdzia i sprzêt specjalistyczny oraz rozpo-
czêcie procesu odnawiania, ujednolicania i jednocze-
snego zmniejszenia iloœci taboru samochodowego.
Pozwoli to na osi¹gniêcie wymiernych efektów finan-
sowych zarówno na etapie realizacji zakupów, jak
i w trakcie eksploatacji pojazdów i wyposa¿enia. Ko-
lejnym efektem ekonomicznym konsolidacji jest mo¿-
liwoœæ sprzeda¿y nieruchomoœci, które po dokonaniu
zmian organizacyjnych okaza³y siê zbêdne lub zbyt
du¿e w stosunku do potrzeb. Obecnie trwaj¹ prace
przygotowawcze w tym zakresie. 

Definiuj¹c w roku 2006 obszary dzia³ania jedno-
stek na poziomie operacyjnym, w miejsce likwidowa-
nych czterech rozdzielni gazu pozostawiono trzy
przypisane do tworzonych RDG placówki. Ka¿da
z nich posiada³a jedn¹ brygadê montersk¹, której
priorytetowym zadaniem by³o zapewnienie prawid³o-
wego dzia³ania w zakresie zadañ pogotowia gazowe-
go. W wyniku analizy pó³rocznego okresu funkcjono-
wania tych jednostek w nowej strukturze ZG, obec-
nie podjêto decyzjê o ich likwidacji. Opracowano roz-
wi¹zanie organizacyjne umo¿liwiaj¹ce przejêcie reali-
zowanych przez nie funkcji wraz z zatrudnionymi
pracownikami przez macierzyste RDG, bez negatyw-
nego wp³ywu na standardy obs³ugi odbiorców. Zmia-
na ta pozwoli na osi¹gniêcie kolejnego efektu ekono-
micznego w postaci unikniêcia kosztów dzier¿awy
budynków, w których mia³y swoje siedziby likwido-
wane jednostki. 

NOWE KOMPETENCJE

Opisane wy¿ej zmiany zosta³y rozpoczête na po-
ziomie jednostek operacyjnych jeszcze przed powo³a-
niem oddzia³u. Dlatego ich stopieñ zaawansowania
w wiêkszoœci przypadków jest ju¿ doœæ znaczny. Jed-
nak równie¿ na poziomie ZG mo¿na po ponad pó³-
rocznym okresie dzia³alnoœci wskazaæ obszary, gdzie
planowane zmiany zosta³y w ca³oœci lub w du¿ej czê-
œci zrealizowane i dokonaæ próby oceny osi¹gniêtych
efektów. 

ZG Radom zosta³ utworzony na bazie zasobów funk-
cjonuj¹cego przed reorganizacj¹ w ramach Oddzia³u
Gazownia Warszawska Rejonu Gazowniczego Radom,
który w obszarze technicznym realizowa³ w zasadzie sa-
modzielnie dwa spoœród trzech g³ównych zdefiniowa-
nych w MSG procesów biznesowych, tj. procesy trans-
portu gazu i zarz¹dzania maj¹tkiem sieciowym oraz po-
siada³ czêœciow¹ samodzielnoœæ w zakresie grupy proce-
sów wsparcia (zaopatrzenie, zarz¹dzanie flot¹ samocho-
dow¹ i nieruchomoœciami). Konieczne by³o zatem roz-
szerzenie zakresu dzia³ania, pozwalaj¹ce na realizacjê

trzeciego z procesów g³ównych – rozwoju i inwestycji
oraz osi¹gniêcie funkcjonalnoœci w obszarze ekonomicz-
nym i w tzw. obszarze ogólnym, obejmuj¹cym zakresy:
personalny, organizacyjno-prawny, systemów jakoœci,
kontroli wewnêtrznej, ochrony zasobów oraz udzielania
zamówieñ. Obecnie zosta³a osi¹gniêta pe³na funkcjonal-
noœæ i samodzielnoœæ w zakresie realizacji wszystkich
procesów obszaru technicznego. W obszarze ogólnym
samodzielnoœæ ta zostanie osi¹gniêta z ma³ymi wyj¹tka-
mi do koñca 2007 r., natomiast w obszarze ekonomicz-
nym – w II kwartale 2008 r. 

Jednym z najistotniejszych elementów dzia³alnoœci
w ramach nowych kompetencji oddzia³u jest nawi¹zy-
wanie i rozwijanie wspó³pracy z administracj¹ i samorz¹-
dami terytorialnymi. Pozwoli to na osi¹gniêcie efektów
ekonomicznych w obszarze rozwoju i inwestycji poprzez
udzia³ w procesach planowania przestrzennego i ener-
getycznego, koordynowanie i wspóln¹ realizacjê inwe-
stycji w zakresie infrastruktury miejskiej oraz wykorzy-

Mazowiecki Operator Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel.  (+48) 022 594 39 00
faks (+48) 022 594 37 46
www.mazowieckiosd.pl
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RDG
Grójec

RDG
Mogielnica

RDG
Radom

RDG
Pionki

RDG
I³¿a

Jednym
z najistotniej-
szych 
elementów
dzia³alnoœci
w ramach 
nowych 
kompetencji
oddzia³u jest
nawi¹zywa-
nie i rozwija-
nie wspó³pra-
cy z admini-
stracj¹ 
i samorz¹-
dami teryto-
rialnymi.

dokoñczenie na str. 50

Rys. 2. Struktura terenowa Zak³adu Gazowniczego Radom
(po reorganizacji) 

Legenda:
granica Zak³adu Gazowniczego Radom 
granica rejonu dystrybucji gazu
siedziba rejonu dystrybucji gazu
gazoci¹g wysokiego ciœnienia

Intensywny odcieñ koloru oznacza obszary zgazyfikowane



Wyrazem tego kie-
runku dzia³ania
jest zaanga¿owa-

nie firmy w pomoc dla ubogich rodzin
w okresie œwi¹tecznym. Œwiêta to
szczególny czas. Co roku zastanawialiœ-
my siê nad wyborem odpowiednich
kartek œwi¹tecznych wysy³anych do

naszych kontrahentów. Sprawdzaliœmy
ich estetykê, jakoœæ papieru i zgodnoœæ
z charakterem naszej marki. Postano-
wiliœmy, ¿e rok 2007, czyli rok prze-
kszta³cenia spó³ki bêdzie prze³omo-
wy w kwestii œwiadomego zaanga-
¿owania spó³ki w sprawy lokalne-
go spo³eczeñstwa. Podjêliœmy de-
cyzjê, ¿e zakupimy kartki œwi¹-
teczne, z których dochód prze-
znaczony bêdzie na cele chary-
tatywne. Kartki s¹ wyrazem sza-
cunku i sympatii dla partnerów
biznesowych. Szukaliœmy jed-
nak takich, które maj¹ g³êbsze
znaczenie. Takich, które maj¹
dobroczynn¹ moc. 

W powy¿szy projekt zaanga¿owa³y siê wszystkie
oddzia³y spó³ki. Ka¿dy oddzia³ wybra³ dzia³aj¹c¹ na
swoim terenie wiarygodn¹ instytucjê charytatywn¹,
która pomaga potrzebuj¹cym. W ten sposób nasza
pomoc nie ograniczy³a siê do siedziby spó³ki, jak¹ jest
Gdañsk, lecz objê³a teren Bydgoszczy i Olsztyna. 

Oddzia³ Zarz¹du i Oddzia³ Dystrybucji Gazu
w Gdañsku nawi¹za³y kontakt z Gdañsk¹ Fundacj¹

Dobroczynnoœci, która wspól-
nie z miastem Gdañsk i Miej-
skim Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej w Gdañsku jest organi-
zatorem akcji „Wigilijna pacz-
ka”. Zakupiliœmy 500 kartek
œwi¹tecznych, z których do-
chód zostanie przeznaczony
na paczki dla najubo¿szych ro-
dzin Trójmiasta. Nad projek-
tem kartki pracowa³y dzieci
uczestnicz¹ce w warsztatach

plastycznych w Pa³acu M³odzie¿y w Gdañsku. 
W og³oszonym konkursie pt. „Miasto Gdañsk

w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia widziane oczami
dziecka” wy³oniono projekt kartki, który firmuje po-
wy¿sz¹ akcjê dobroczynn¹. Konkurs wygra³a 15-let-
nia Katarzyna Król. Otwarcie wystawy oryginalnych
prac konkursowych odby³o siê 26.11.2007 roku
w najwiêkszym gdañskim kinie. 

Spó³ka Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego wesz³a w kolejny
okres dzia³alnoœci z now¹ misj¹. Jest ni¹ zapewnienie klientom us³ugi
dystrybucji gazu ziemnego w sposób zapewniaj¹cy ci¹g³oœæ
i bezpieczeñstwo dostaw przy uwzglêdnieniu potrzeb spo³ecznych. 
Firma bêdzie realizowaæ swoje podstawowe zadania biznesowe
w po³¹czeniu z wra¿liwoœci¹ spo³eczn¹ i propagowaniem proetycz-
nych elementów zarz¹dzania. 

Katarzyna Wróblewicz

POMORSKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Dobroczynna moc
œwi¹tecznej kartki
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Iza Bry³ka, lat 10

Adrianna Kalisz, lat 13

Kasia Kolka, lat 8

Maja Dêbowska, lat 13
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Oddzia³ Dystrybucji Gazu
w Bydgoszczy od 4 lat wspiera
dzia³alnoœæ Domu Sue Ryder
w Bydgoszczy, które prowadzi
hospicjum dla dzieci i dla doro-
s³ych. W 2006 roku, z okazji
10-lecia dzia³alnoœci Domu Sue
Ryder Oddzia³ Dystrybucji Ga-
zu w Bydgoszczy otrzyma³ sta-
tuetkê „Dobrzy ludzie s¹

szczêœliwi”. To dowód uznania za
wieloletni¹ pomoc i wspó³pracê.
Obecnie Dom Sue Ryder w Byd-
goszczy obejmuje opiek¹ ponad
1500 osób rocznie z Bydgoszczy
i regionu. Dom Sue Ryder jako
jedyny oœrodek w regionie posia-
da akredytacjê ministra zdrowia
na prowadzenie specjalizacji

z medycyny paliatywnej. W Bydgoszczy zakupiliœmy
ponad 200 kartek, z których dochód przeznaczony
jest na opiekê nad chorymi i niepe³nosprawnymi
mieszkañcami Domu Sue Ryder. Projekt charytatyw-
nie wykona³ pan Janusz Laszczkowski. 

Oddzia³ Dystrybucji Gazu w Olsztynie dokona³ zaku-
pu 100 kartek wykonanych przez mieszkañców Domu
Pomocy Spo³ecznej w Bisztynku. Instytucja ta jest jed-

nostk¹ organizacyjn¹ Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszy-
cach. W Domu Pomocy Spo³ecznej
w Bisztynku przebywaj¹ dziewczêta

i kobiety niepe³nosprawne intelek-
tualnie. To one w ramach terapii
zajêciowej zaprojektowa³y kartki
œwi¹teczne. Œrodki finansowe
uzyskane ze sprzeda¿y kartek œwi¹tecz-
nych zostan¹ przeznaczone na zakup
materia³ów plastycznych niezbêdnych
do zajêæ terapeutycznych. 

Pierwsz¹ kartkê z ¿yczeniami
z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wy-

s³a³ w 1842 r. szesnastoletni lon-
dyñski artysta, William Maw
Egley. Zwyczaj wysy³ania ¿yczeñ
œwi¹tecznych na specjalnych
kartonikach sta³ siê popularny na ca³ym œwiecie do-
piero w latach 20. XX wieku. W Polsce kartki œwi¹-
teczne pojawi³y siê pod koniec XIX w. Obecnie w Pol-
sce ka¿dego roku wysy³ane s¹ miliony kartek, coraz
wiêksz¹ ich czêœæ zaczynaj¹ stanowiæ kartki elektro-
niczne. Na œwiecie kartki œwi¹teczne produkowane s¹
w miliardach sztuk. �

Pomorski Operator Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
ul. Wa³owa 41/43, 80-858 Gdañsk
tel.  (+48) 058 326 35 00, 
faks (+48) 058 326 35 04
e-mail: sekretariat@psgaz.pl, www.pomorskiosd.pl

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 7 39

Klaudia Jagielska, lat 13

Julia Dêbczyñska, lat 8

Katarzyna Król, lat 15

Marta Adamiec, lat 15

Cezary Rypel, lat 15

Joanna Tomaszewska, lat 15

Ania Redwerska, lat 6



WIELKOPOLSKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Gazownictwo w Polsce znów prze¿ywa
zmiany. Ostateczne efekty tych zmian,
jak zwykle, bêd¹ widoczne dopiero
po jakimœ czasie. 

Wielorakie decyzje maj¹ce wp³yw na nasz rynek
s¹ podejmowane na szczeblach Komisji Euro-
pejskiej, polskiego Sejmu i rz¹du oraz wszyst-

kich firm uczestnicz¹cych w ³añcuchu od wydobycia do
odbiorcy gazu. Istotn¹ dat¹ by³ 1 lipca tego roku. Od te-
go dnia wszyscy odbiorcy gazu oraz energii elektrycznej
nabyli prawo do wyboru dostawcy. Nale¿¹ce do PGNiG
SA regionalne spó³ki dystrybucyjne przekszta³cono
w operatorów sieci dystrybucyjnej, przenosz¹c dzia³al-
noœæ obrotow¹ do PGNiG SA. Formalnie proces ten zo-
sta³ zakoñczony. Wiele jednak problemów biznesowych
i organizacyjnych bêdzie jeszcze przez pewien czas
przedmiotem wzajemnych ustaleñ pomiêdzy obrotem
i dystrybucj¹. To naturalna konsekwencja rozdzielenia
dzia³alnoœci. 

Dopóki dzia³amy razem, to dobro nasze jest rów-
nie¿ dobrem organizacji, w której jesteœmy. Teoria
s³ynnego matematyka, Johna Nasha, mówi, ¿e aby

osi¹gn¹æ sukces, ka¿dy w grupie musi dzia³aæ nie tyl-
ko maj¹c na celu w³asne dobro, ale dobro ca³ej grupy.
Jeœli cele nie bêd¹ jasno okreœlone dla ca³ej grupy, to
mo¿e w krótkim czasie dojœæ do tego, ¿e dzia³aj¹c po-
jedynczo, patrz¹c tylko na swoje dobro, a nie na do-
bro grupy, zagubimy ca³kowicie cele grupowe. Celem
grupowym w naszej sytuacji powinno byæ zadowole-
nie naszych klientów, czyli odbiorców gazu, powodu-
j¹ce w nastêpstwie zwiêkszanie ich liczby, a przez to
tak¿e i wzrost zu¿ycia paliwa gazowego. Wszystkie
przedsiêbiorstwa Grupy Kapita³owej PGNiG SA, firmy
poszukiwawcze i wydobywcze, obrotowe, przesy³owe
i dystrybucyjne, a tak¿e wiele innych prywatnych przed-
siêbiorstw, s¹ pojedynczymi cz³onkami w tej grupie. 

Autorzy dyrektywy 2003/55/WE mieli jasny cel: roz-
bicie monopoli i tam, gdzie to mo¿liwe, wprowadzenie
wolnego rynku gazu i energii elektrycznej. Przedsiêbior-
stwa sieciowe musz¹ udostêpniæ sieæ ka¿demu, kto
chcia³by z niej skorzystaæ. Zakup samego paliwa czy
energii ma siê wed³ug za³o¿eñ dyrektywy odbywaæ na
wolnym rynku. Ka¿dy odbiorca paliw czy energii mo¿e
wobec tego kupowaæ paliwo u dowolnego dostawcy,
a nastêpnie, korzystaj¹c z zawartych umów na przesy³,
czy te¿ przesy³ i dystrybucjê, odbieraæ to paliwo czy ener-
giê. Od 1 lipca 2007 prawo takie maj¹ wszyscy odbior-
cy w Polsce. Ktoœ zapyta: „Piêknie, to skoro jest tak do-
brze, to dlaczego jest tak Ÿle i nikt z tego nie korzysta?’’.
Jest kilka przeszkód na tej drodze. 

Po pierwsze – nie ma rynku gazu z wieloma równo-
wa¿nymi podmiotami – jest w³aœciwie tylko jeden gracz
– dostawca: PGNiG SA. W myœl znowelizowanej ustawy
,,Prawo energetyczne’’ nowy dostawca gazu, wchodz¹c
na polski rynek ma obowi¹zek utrzymywania zapasów.
To doœæ istotna bariera. Zapasy takie gromadzi siê w ma-
gazynach, którymi dysponuje w Polsce tylko PGNiG.
PGNiG – ze wzglêdów technicznych – nie udostêpnia ich
innym podmiotom, gdy¿ nie posiada w nich wolnych po-
jemnoœci. Równoczeœnie fakt posiadania przez PGNiG
magazynów jest z pewnoœci¹ wa¿nym elementem prze-
wagi rynkowej tej firmy. Zreszt¹ poprzez swoj¹ politykê
cenow¹ i wykorzystanie zasobów gazu krajowego
(znacznie tañszego), œrednia cena paliwa gazowego ofe-
rowana przez PGNiG jest trudna do pokonania przez
ewentualnych konkurentów. 

Po drugie – mimo ¿e mamy prawo energetyczne
wzorowane na wspomnianej dyrektywie, jest ono – nie-
stety – bardziej wymagaj¹ce ni¿ zalecenia unijne. W wie-

Rynek gazu w Polsce
po 1 lipca 2007
Jerzy Magas
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lu kwestiach nasze prawo posz³o dalej ni¿ zalecenia dy-
rektywy. Przyk³adem jest choæby rozdzielenie przesy³u
i dystrybucji, które przez Uniê nie jest wcale wymagane.
W Polsce tego dokonano, tworz¹c pañstwowe przedsiê-
biorstwo Gaz – System S.A., do którego przeniesiono
,,przesy³ow¹’’ czêœæ maj¹tku PGNiG. Kolejnym krokiem
by³o rozdzielenie dystrybucji i obrotu. Zawsze pozostaje
jednak pytanie – jak te podzia³y wp³ywaj¹ na poziom
kosztów i zatrudnienia oraz czy zostanie to zrekompen-
sowane np. lepsz¹ obs³ug¹ klienta, czy mo¿na bêdzie za-
oferowaæ mu tañszy produkt. Z³o¿one ostatnio w URE
wnioski taryfowe nie potwierdzaj¹ tego. 

Kolejn¹ rozbie¿noœci¹, bardzo istotn¹ dla rynku gazu
w Polsce, jest regulacja dzia³alnoœci obrotu. Wed³ug dy-
rektywy, obrót powinien dzia³aæ na zasadach wolnoryn-
kowych, a wed³ug naszego prawa jest ci¹gle dzia³alno-
œci¹ podlegaj¹c¹ regulacji URE. 

Po trzecie – swobodny wybór dostawcy gazu obar-
czony jest koniecznoœci¹ zg³aszania swojego zapotrzebo-
wania na to paliwo operatorowi sieci w celu jej bilanso-
wania. Sposób jego zg³aszania jest opisany szczegó³owo
w kodeksie sieci przesy³owej (Instrukcji Ruchu i Eksplo-
atacji Sieci Przesy³owej). Wi¹¿e siê on z obowi¹zkiem no-
minowania prognozowanego odbioru paliwa dokony-
wanego w cyklach tygodniowych i miesiêcznych z do-
k³adnoœci¹ do 1 doby. Analogia zosta³a tutaj zaczerpniê-
ta z pr¹du elektrycznego, gdzie mamy do czynienia z ca³-
kowitym brakiem akumulacji sieci i bilans wejœcia i wyj-
œcia z sieci musi byæ taki sam. Przy gazie dopuszczalne
jest pewne niezbilansowanie systemu ze wzglêdu na
akumulacjê sieci gazowej. Aby poprawnie bilansowaæ
system przesy³owy, potrzeba bardzo du¿ej iloœci danych,
gdy¿ punkty wyjœcia z sieci przesy³owej mog¹ obs³ugi-
waæ kilka u¿ytkowników systemu. Dopiero analiza da-
nych z punktów wyjœcia sieci dystrybucyjnej pozwala na
dokonywanie alokacji iloœci gazu na poszczególnych
u¿ytkowników systemu. Wszystkie te dzia³ania s¹ bardzo
kosztotwórcze i wymagaj¹ rejestracji na punktach wyj-
œcia z sieci dystrybucyjnej u jak najwiêkszej liczby odbior-
ców w celu otrzymania najdok³adniejszych wyników.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e op³aty wynikaj¹ce z niezbilansowa-
nia mog¹ byæ bardzo istotne. 

Wiele dyskusji i kontrowersji wzbudza te¿ miêdzy
innym projekt Ministerstwa Gospodarki w sprawie
funkcjonowania systemu gazowego, reprezentuj¹cy
wed³ug niektórych opinii, koncepcjê rynku gazu od-
biegaj¹c¹ od za³o¿eñ twórców idei TPA i wolnego ryn-
ku gazu. Bardzo oczekiwany jest te¿ projekt rozporz¹-
dzenia taryfowego. Dopiero one razem nadadz¹
kszta³t rynkowi gazu w Polsce. 

NAJWA¯NIEJSZA – SATYSFAKCJA
ODBIORCY

W Polsce dzia³a praktycznie jeden dostawca gazu.
Wiadomo, ¿e jeœli zaczn¹ pojawiaæ siê odbiorcy zaintere-
sowani korzystaniem z TPA, to bêd¹ to na pewno du¿e
podmioty, najprawdopodobniej pod³¹czone bezpoœred-

nio do sieci przesy³owej. Powinno siê na nich zdobywaæ
doœwiadczenie i stopniowo iœæ w kierunku zwiêkszania
liczby odbiorców zainteresowanych zmian¹ swojego do-
stawcy. W Wielkiej Brytanii okaza³o siê, ¿e po pierwszym
okresie otworzenia rynku nast¹pi³ ogromny ruch wœród
odbiorców zmieniaj¹cych dostawcê, który potem os³ab³
i ustabilizowa³ siê na du¿o ni¿szym poziomie. Rynek nie-
miecki otwiera siê bardzo umiarkowanie. Rozdzielanie
dzia³alnoœci nie jest tam tak mocno uwidocznione. Firmy,
mimo ¿e formalnie s¹ oddzielone, w praktyce dzia³aj¹ ra-
zem, tak jak do tej pory. Rachunki odbiorców nie s¹ roz-
bijane na poszczególne elementy. Istnieje na nich tylko
op³ata zmienna i sta³a. Cena paliwa gazowego nie jest
publikowana przez firmy zajmuj¹ce siê obrotem. Rynek
energii elektrycznej, który zawsze ma przewagê czasow¹
w stosunku do rynku gazu, ma ju¿ wielu producentów.
Ostatnio prezes URE uwolni³ ju¿ nawet ten rynek od
obowi¹zku taryfikowania, ale kolejny prezes szybko tê
decyzjê cofn¹³. Jednak do dziœ ¿aden z odbiorców ener-
gii elektrycznej nie skorzysta³ z prawa wyboru dostawcy.
Okazuje siê, ¿e bariery s¹ jednak za du¿e. 

Pewnych procesów nie odwrócimy ju¿, ale na pozo-
sta³e wci¹¿ my, gazownicy, mamy wp³yw. Rozwój i zmia-
ny towarzysz¹ nam nieustannie. Nie zapominajmy jed-
nak o tym, co najwa¿niejsze – o satysfakcji koñcowego
odbiorcy gazu, a ta bêdzie osi¹gniêta, gdy dostanie on
produkt mog¹cy konkurowaæ z innymi noœnikami energii
przede wszystkim cenowo (licz¹c kompleksowo
ze wszystkimi op³atami), bo inne walory ,,b³êkitnego pa-
liwa’’ s¹ oczywiste. �

Autor jest kierownikiem Dzia³u Standaryzacji i Regulacji Wiel-
kopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego sp. z o.o. Od-
dzia³/Zarz¹d Przedsiêbiorstwa.

Polskie prawo
energetyczne
jest bardziej
wymagaj¹ce
ni¿ zalecenia
unijne.
Przyk³adem
jest choæby
rozdzielenie
przesy³u
i dystrybucji,
które przez
Uniê nie jest
wymagane.

Wielkopolski Operator Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
ul. Grobla 15, 61-859 Poznañ
tel.  (+48) 061 854 53 50, 854 51 00
faks (+48) 061 852 39 23
e-mail: sekretariat@wsgaz.pl, www.wielkopolskiosd.pl
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GERG (GROUPE EUROPEEN DE RECHERCHE GAZIERES)
powsta³o w 1961 roku jako stowarzyszenie firm z bran¿y ga-
zowniczej prowadz¹cych prace badawczo-rozwojowe (R&D).
Celem by³o wzmocnienie przemys³u gazowniczego w Unii Eu-
ropejskiej. GERG liczy obecnie dziewiêtnastu cz³onków. 

PGNiG SA zosta³ cz³onkiem GERG [1] 7 grudnia 1999 r.
W chwili przyjêcia polska firma by³a pierwsz¹ z krajów daw-
nego bloku wschodniego, która zosta³a w³¹czona w struktu-
ry GERG – i nadal jest jedyn¹. Od chwili wydzielenia Opera-
tora Systemu Przesy³owego z PGNiG SA – polsk¹ spó³k¹ bê-
d¹c¹ cz³onkiem GERG jest GAZ – SYSTEM S.A. 

Przy Avenue Palmerson 4 w Brukseli, w zabytkowym do-
mu zaprojektowanym przez Victora Hortê mieœci siê siedziba
sekretarza generalnego GERG, którym od wielu lat jest Dave
Pinchbeck. Sekretariat jest odpowiedzialny za zarz¹dzanie
bie¿¹cymi sprawami GERG, za wspó³pracê z koalicj¹ Eurogas-
-Marcogaz oraz innymi organizacjami zewnêtrznymi,
a w szczególnoœci z Komisj¹ Europejsk¹. 

G³ówne cele polityki GERG skierowane s¹ na prowadze-
nie wspólnych badañ zgodnie z polityk¹ UE i obejmuj¹ dzia-
³ania na rzecz zapewnienia technicznego bezpieczeñstwa do-
staw gazu w Europie oraz na rzecz zrównowa¿onego rozwo-

ju poprzez rozwijanie technologii i systemów, które bêd¹
zwiêksza³y efektywnoœæ energetyczn¹, zmniejsza³y emisje
CO2, CH4, NOx, CO oraz umo¿liwia³y integracjê z systema-
mi energii odnawialnej. 

Wspó³praca z Komisj¹ Europejsk¹ polega na poszukiwa-
niu mo¿liwoœci finansowania badañ niezbêdnych dla rozwoju
gazownictwa poprzez udzia³ w programach ramowych UE, ale
tak¿e lobbowanie na rzecz uwzglêdniania w tych progra-
mach zagadnieñ zwi¹zanych z gazownictwem. W kolejnym,
siódmym programie ramowym (FP7) badania wspólnotowe
prowadzone bêd¹ w dziesiêciu kluczowych obszarach tema-
tycznych [http://cordis.europa.eu]. 

Za zarz¹dzanie dzia³aniami, wytyczanie kierunków i pro-
wadzenie efektywnych prac R&D odpowiada Rada GERG.
Przedstawicielem GAZ – SYSTEM S.A. do Rady GERG jest Pa-
we³ Stañczak, cz³onek Zarz¹du ds. Technicznych. 

Za R&D w swoim obszarze dzia³ania odpowiadaj¹ cztery
komitety programowe: 
� PC I – General Studies (w praktyce s¹ to g³ównie zagadnie-

nia dotycz¹ce w³aœciwoœci fizykochemicznych gazu i urz¹-
dzeñ do pomiaru tych w³aœciwoœci), 

� PC II – Transmission&Storage (Przesy³ i Magazynowanie), 
� PC III – Distribution (Dystrybucja), 
� PC IV – Utilization (Wykorzystanie Gazu). 

GAZ – SYSTEM S.A. jest reprezentowany w PC I, PC II
i PC IV. 

Cz³onkowie PC zg³aszaj¹ propozycje projektów i organi-
zuj¹ spotkania ekspertów, na których wypracowuje siê osta-
teczny zakres i bud¿et projektu. W ostatnich latach coraz
wiêcej jest niedu¿ych projektów, polegaj¹cych g³ównie na
zebraniu i wymianie informacji. S¹ to projekty, które nie ge-
neruj¹ kosztów innych ni¿ wynikaj¹ce z organizacji spotkañ.
Jedna z propozycji GAZ – SYSTEM S.A., dotycz¹ca prac nad
zmniejszaniem emisji z systemu przesy³owego, przebiega³a
wed³ug tak skonstruowanego schematu – najpierw wymiana
informacji, a nastêpnie kolejne etapy zwi¹zane z badaniami
na obiektach. 

Poni¿ej wymieniono kilka przyk³adów projektów prowa-
dzonych obecnie i bêd¹cych na etapie przygotowania w po-
szczególnych PC. 

PC I – GENERAL STUDIES 

Kalorymetr odniesienia – celem projektu by³o opracowa-
nie nowego kalorymetru referencyjnego do wyznaczania cie-
p³a spalania gazów palnych. Docelowa dok³adnoœæ w odniesie-
niu do ciep³a spalania mia³a wynosiæ 0,05%. Zakoñczenie pro-
jektu nast¹pi w 2008 r. 

Porównanie technik obliczania i pomiaru temperatury
punktu rosy wêglowodorów – nie osi¹gniêto zamierzone-
go celu, którym by³o porównanie kilku powszechnie stoso-
wanych metod do wyznaczania temperatury punktu rosy
wody. Zdaniem wykonawców projektu wyznaczania tempe-
ratury punktu rosy wêglowodorów nie mo¿na jeszcze stan-
daryzowaæ. 

Informacja o krytycznej koncentracji tlenu w gazie
ziemnym – projekt mia³ za zadanie zebranie informacji na
temat dopuszczalnych zawartoœci tlenu w gazach ziem-
nych na ró¿nych etapach – wydobycia, transportu, oczysz-
czania, magazynowania. Raport koñcowy, w którym
przedstawiono zebrane informacje z ró¿nych krajów

Wspó³praca GAZ – SYSTEM S.A. z GERG
w zakresie badañ i rozwoju
Eliza Dyakowska
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Wnêtrze siedziby sekretariatu GERG.
Fot. E. Dyakowska



(g³ównie uczestnicz¹cych w projekcie) traktowany jest ja-
ko poufny. 

Gazomierze Coriolisa Etap 3 – badania polowe – pro-
jekt mia³ na celu zbadanie w warunkach terenowych przy-
datnoœci gazomierzy Coriolisa do celów rozliczeniowych. Ba-
dania wykonywane by³y w Dinxperlo (Holandia), Almenhau-
sen (Niemcy) i Calahora (Hiszpania). GAZ – SYSTEM S.A. by³
jedn¹ z firm uczestnicz¹cych w projekcie. W trakcie spotka-
nia strona hiszpañska zaproponowa³a „Follow-up” polegaj¹-
cy na zastosowaniu tego typu gazomierzy do LNG. GAZ –
SYSTEM S.A. zamierza uczestniczyæ w najbli¿szym spotkaniu
ekspertów, na którym bêdzie uzgadniany zakres projektu. 

Techniki korelacyjne – projekt zg³oszony przez GAZ –
SYSTEM S.A. ma dotyczyæ zebrania informacji o znajduj¹cych
siê na rynku urz¹dzeniach korelacyjnych do wyznaczania
wartoœci ciep³a spalania gazu ziemnego oraz o mo¿liwoœci
wykorzystywania otrzymanych danych do rozliczeñ. W lipcu
odby³o siê w Warszawie spotkanie ekspertów, w którym
uczestniczy³o szeœæ firm stowarzyszonych w GERG, obecnie
uzgadniany jest projekt umowy. 

PC II TRANSMISSION & STORAGE 

Gas Camera – celem projektu jest zbudowanie i przete-
stowanie nowego urz¹dzenia zdolnego do wykrywania nie-
szczelnoœci/emisji gazu z odleg³oœci do 200 m i nak³adania
obrazów wideo przedstawiaj¹cych chmurê gazu. Prototyp
jest zmontowany, testy polowe rozpoczn¹ siê wiosn¹ 2008 r. 

Monitorowanie gazoci¹gów za pomoc¹ emisji aku-
stycznej – badania w terenie systemu zdolnego do wykry-
wania emisji akustycznych spowodowanych pêkniêciami ru-
roci¹gu we wstêpnym etapie. Testy terenowe przeprowadzo-
no na Sardynii, raport jest w przygotowaniu. 

Pomiar cz¹stek py³u i mg³y aerozolowej – studium
wykonalnoœci, liderem projektu, którego celem jest opraco-
wanie metody pomiaru on line zawartoœci py³u i mg³y aero-
zolowej w gazoci¹gach przy wykorzystaniu metod lasero-
wych, jest GAZ – SYSTEM S.A. W projekcie uczestniczy szeœæ
firm. W obecnym etapie zosta³o zmontowane stanowisko la-
boratoryjne pracuj¹ce na powietrzu, przeprowadzono ju¿
wstêpne badania przy ciœnieniu 4 bar. 

Ochrona katodowa przy zak³óceniach AC/DC – celem
projektu jest okreœlenie warunków, w których pr¹dy b³¹dz¹-
ce AC I DC prowadz¹ do korozji i zbadanie alternatywnych
sposobów stosowania ochrony katodowej. 

Long Range Guided Waves – projekt d¹¿¹cy do po-
twierdzenia przydatnoœci istniej¹cych urz¹dzeñ do sprawdza-
nia niet³okowalnych sekcji gazoci¹gów. Zakres pracy jest
w trakcie ustalania – GAZ – SYSTEM S.A. zamierza wzi¹æ
udzia³ w projekcie. Przewidywana jest równie¿ wspó³praca
Uniwersytetu w Pizie. 

Zmniejszanie emisji metanu – 6 li-
stopada 2007 r. GAZ – SYSTEM S.A.
zorganizowa³ w Warszawie spotkanie
ekspertów, w którym wziêli udzia³
przedstawiciele Gaz de France, Energi-
net. dk, Snam Rete Gas, E. ON-Ruhrgas,
Gasunie i Fluxys. Uzgodniono, ¿e nale-

¿y przygotowaæ projekt dotycz¹cy urz¹dzeñ pomiarowych
do wykrywania uchodzeñ gazu ziemnego, poniewa¿ brak
jest zarówno metodyki dokonywania takich pomiarów, jak
i informacji o przydatnoœci i wiarygodnoœci stosowanych
przyrz¹dów pomiarowych, nie ma równie¿ oceny pojawiaj¹-
cych siê nowych technik pomiaru. W pierwszym etapie firmy
bior¹ce udzia³ w projekcie wymieni¹ siê informacjami, w ko-
lejnych etapach mog¹ zostaæ podjête badania terenowe. 

PC III – DISTRIBUTION 

PC III zajmuje siê nastêpuj¹cymi zagadnieniami: wyko-
rzystanie w dystrybucji gazu zawieraj¹cego dodatek wo-
doru, metody ³¹czenia rur z polietylenu, permeacja wodo-
ru i metanu poprzez rury wykonane z ró¿nych materia³ów
plastikowych, nieniszcz¹ce metody inspekcji z³¹cz wykona-
nych z PE, wp³yw niekonwencjonalnych metod k³adzenia
gazoci¹gów na czas ¿ycia i serwis rur z PE, a tak¿e poszu-
kiwanie wiarygodnego georadaru umo¿liwiaj¹cego lokali-
zacjê instalacji gazowych, wodnych i telekomunikacyjnych
(projekt ORFEUS). 

PC IV – UTILISATION 

Projektowanie i inspekcja w czasie u¿ytkowania
zbiorników CNG – celem projektu jest zmiana okresowych
prób ciœnieniowych zbiorników CNG przez zastosowanie no-
woczesnych technik nieniszcz¹cych. Zwiêkszeniu pojemnoœci
zbiorników ma s³u¿yæ wykorzystanie specjalnych materia³ów. 

GASQUAL – GAS INTERCHANGEABILITY – przewiduje
siê badania stosowanych w Europie urz¹dzeñ gazowych
z uwagi na ich sprawnoœæ i emisyjnoœæ w granicach propono-
wanych przez EASEE-gas wartoœci liczby Wobbego. 

BONGO – projekt BONGO (Biogas and Others in Natu-
ral Gas Operations) ma na celu przygotowanie europejskie-
go przemys³u gazowniczego na wch³oniêcie du¿ych iloœci
biogazu i innych niekonwencjonalnych gazów. 

PODSUMOWANIE 

Cz³onkostwo w GERG daje GAZ – SYSTEM S.A. mo¿li-
woœæ wspó³pracy z europejskimi firmami gazowniczymi
w dziedzinie R&D oraz bezpoœredni dostêp do informacji
technicznej i wyników prowadzonych prac naukowo-badaw-
czych. Dziêki temu GAZ – SYSTEM S.A. ma szansê byæ firm¹
innowacyjn¹ i stara siê tê mo¿liwoœæ wykorzystaæ. �

[1] E. Dyakowska, P. Stañczak – GERG – Europejska Grupa 
ds. Badañ w Gazownictwie. ,,Gaz, Woda i Technika Sanitarna’’
nr 3/2002 r.
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Operator Gazoci¹gów Przesy³owych
GAZ – SYSTEM S.A.
ul. Bohomolca 21, 01-613 Warszawa
tel.  (+48) 022 560 18 00
faks (+48) 022 560 16 06
www.gaz-system.pl



Zdzis³aw Nowak – „TATA”
PRZEPRACOWA£ 41 LAT, 5 MIESIÊCY I 4 DNI 

Urodzony 16 maja 1942 r. w Ostrowie Wielkopolskim.
W 1965 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Budowy Maszyn Poli-
techniki Szczeciñskiej, uzyskuj¹c tytu³ mgr.  in¿. mechanika. Bez-
poœrednio po studiach trafi³ do Trójmiasta jako stypendysta
Stoczni Gdañskiej. Pracê w stoczni przerwa³o powo³anie do s³u¿-
by wojskowej. Lata 1968 – 1970 up³ynê³y w jednostce wojsko-
wej w VII Dywizji £u¿yckiej w Niebieskich Beretach w randze
podporucznika. Jesieni¹ 1970 roku rozpocz¹³ pracê w Gdañskich
Okrêgowych Zak³adach Gazownictwa, otwieraj¹c – jak siê póŸ-
niej oka¿e – now¹ epokê swojego ¿ycia, epokê, której poœwiê-
ci³ ca³e swoje ¿ycie zawodowe. 

URODZONY PRZYWÓDCA 
7 wrzeœnia 1970 r. podj¹³ pracê

w Gdañskich Okrêgowych Zak³adach Ga-
zownictwa. W okresie zatrudnienia wyko-
nywa³ pracê jako: 
od 07.09.1970 r. – starszy mistrz
od 01.11.1971 r. – zastêpca g³ównego

mechanika ds. remon-
towo-budowlanych

od 01.01.1973 r. – kierownik oddzia³u re-
montowo-budowla-
nego

od 02.04.1973 r. – kierownik wydzia³u re-
montowo-budowla-
nego

od 02.01.1974 r. – zastêpca kierownika 
ds. techniczno-produk-
cyjnych

od 01.11.1974 r. – kierownik samodziel-
nego oddzia³u wyko-
nawstwa inwestycji

od 01.01.1975 r. – zastêpca kierownika ds. techniczno-produk-
cyjnych

od 01.03.1976 r. – kierownik wydzia³u sieci i obs³ugi odbiorców
od 01.10.1980 r. – zastêpca kierownika Rejonu Gdañsk
od 01.08.1982 r. – kierownik Rejonu Eksploatacji Sieci Gdañsk
od 15.12.1994 r. – kierownik Rejonu Gazowniczego Rumia
od 01.01.1998 r. – zastêpca dyrektora ds. eksploatacji
od 01.01.2003 r. – dyrektor Oddzia³u Pomorski Zak³ad Gazow-

niczy
W 1973 roku ukoñczy³ stypendium podyplomowe z zakre-

su gazownictwa na Politechnice Warszawskiej. 
Od 1985 r. jest cz³onkiem Stowarzyszenia In¿ynierów

i Techników Przemys³u Naftowego i Gazownictwa w Gdañ-
sku. Jest rzeczoznawc¹ w zakresie budowy i eksploatacji sieci
gazowych. 

W czerwcu 2004 roku powierzono mu równie¿ funkcjê
prezesa oddzia³u SITPNiG w Gdañsku, któr¹ pe³ni do dziœ.

Posiada wiele odznaczeñ i wyró¿nieñ ho-
norowych, m.in. Z³oty i Srebrny Krzy¿
Zas³ugi, Stopieñ Górniczy – dyrektor
I stopnia, z³ot¹ i srebrn¹ odznakê – Zas³u-
¿ony dla Górnictwa RP,  Zas³u¿ony dla
Miasta Gdañska i Gdyni... i wiele, wiele
innych. 

TO NIE WSZYSTKO... 

Dyrektor Nowak umiejêtnie ³¹czy³ re-
alizacjê celów zawodowych z dba³oœci¹
o podleg³ych mu pracowników. Jako
prze³o¿ony by³ bardzo wymagaj¹cy, ja-
sno stawia³ wymagania i oczekiwa³ naj-
wy¿szego poziomu ich wykonania. Po-
trafi³ dostrzec i doceniæ pracowitoœæ i za-
anga¿owanie swojej za³ogi. Zna³ swoich
podw³adnych. Wiedzieli, ¿e zawsze mo-
g¹ do niego pójœæ z ka¿dym problemem
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Ballada dla ,,Taty’’

Ile trzeba dla innych zrobić
Jakie muszą przeminąć lata
By naprawdę rzetelnie zarobić
Na niezwykły pseudonim „Tata”

Bo ta ksywka nie wzięła się znikąd
Nie ma w niej kokieterii
Wszyscy o nim przywykli tak mówić
Gdy nadeszła na nich przykra pora
Od szemranych twardzieli
Z byłej starej Piecowni
Aż po bardziej subtelny elektorat

Ile krąży po firmie historii
Opowieści naocznych świadków
O tej ręce silnej i potężnej
Co na nogi stawiała różnej maści
Przegranych gagatków

Gdy był problem życiowej natury
Wszystko jedno na jaki temat
Czy to dom dzieci zdrowie praca
Gdy już przyszło tylko stać pod murem
Jeden sposób pozostawał – „Tata'”
Niejednemu dopomógł w karierze
Wychowanków dłużników
Korowód się wije
Żeby tylko zechcieli pamiętać
Długie lata
Dzięki komu tak dobrze im się teraz żyje

Kiedyś z imienia i nazwiska
Przeminą jak mijają lata
I wątpię czy jeszcze ktoś zasłuży
Na zaszczytny tytuł „Tata”

Nie był łatwy ten „Tata” 
Ani gładki w słowach
Wszyscy wiemy gdzie miał konwenanse
Politycznie poprawny też za bardzo nie był
Ale zawsze widział człowieka
Nie przekreślał – dawał szansę

To że kilka żmij wyhodował
I wykarmił w swoim wdzięcznym stadku
Można teraz w koszty wkalkulować
I zapisać w BHP-owskie raporty wypadków

Trzeba przyznać nieraz nieźle wkurzał
Nie ma co się bawić w Wersal
Wszyscy trochę się go bali
Ale głowę miał na karku
I za to go szanowali
Szanowali za fachowość

Za wiedzę znajomość życia
Za to że o ludzi dbał
Jak obiecał – słów dochował
Co miał dać – to dał

Myślę że w szerokiej piersi
Serce kryje się nie złote
Wszak to kruszec twardy
Ale z kruchej porcelany
Popękanej w paru miejscach
Porcelana jest wrażliwa
I źle znosi nagłe zmiany

Dyrektorze herbu „Tata”
Ty nie byłeś tuzinkowy
Będą Cię wspominać lata
Jedni źle a inni dobrze 
Jak zazwyczaj z ludźmi bywa
Pamięć trochę jest zdradliwa
Dzisiaj sądzą jutro chwalą
Lecz z pamięci nie wywalą
Bo wpisałeś się w historię
Co tu mówić niezłej firmy
Dziś odchodzisz
Przyjdą inni

I nie o nich będą snuły się latami
Opowieści lecz o Tobie Dyrektorze
Dzisiaj balladę dołożę
Bo dla Ciebie mi się chciało
Proste rymy klecić
Na wyraźne polecenie
Wielu Twoich „dzieci'”
Dziękujemy
Przepraszamy
A niektórzy mają za co
Dziś rozstajesz się na dobre
Z nami
Firmą
Swoją pracą

Kawał życia tu zostawiasz
Wiedzy doświadczenia
To za mało by powiedzieć
Tylko proste do widzenia
Lat przyjemnych w dobrym zdrowiu
Życzymy Ci za to
Do miłego zobaczenia
Dyrektorze – „Tato”

– a on wys³ucha i nie odmówi po-
mocy. Jego postawê najlepiej od-
daje nadany mu przez pracowni-
ków przydomek „Tata”. 

Wielkiej klasy fachowiec, bar-
dzo dobry zarz¹dca, przy tym
wspania³y cz³owiek. Tyle z pewno-
œci¹ mo¿na powiedzieæ o Dyrekto-
rze Nowaku. Resztê znaj¹ ci wszy-
scy, którzy mieli zaszczyt z nim pra-
cowaæ. 

PO¯EGNANIE TATY

Pracownicy ówczesnej Pomor-
skiej Spó³ki Gazownictwaq oddzia³
w Gdañsku 11 czerwca 2007 r.
po¿egnali odchodz¹cego na
emeryturê, wieloletniego dyrek-
tora oddzia³u – Zdzis³awa No-
waka. 

Uroczyste spotkanie w licz-
nym gronie najbli¿szych wspó³-
pracowników i uczniów wieñczy
ponad 40-letni¹, bardzo dyna-
miczn¹ karierê zawodow¹ Pana
Dyrektora. 

Na uroczystym po¿egnaniu,
11 czerwca 2007 r., nie zabrak³o
kwiatów, podziêkowañ oraz naj-
lepszych ¿yczeñ na nowy rozdzia³
¿ycia. Nie zabrak³o te¿ poezji Ewy
Lesiñskiej – pracownika POSD –
która osobiœcie z wielkim wzrusze-
niem odczyta³a w³asnego pióra
wiersz pt.: „Ballada dla „Taty”. �

Dorota Rajczyk-Ga³kowska

Dopisek od autorki wiersza: „Podczas pisania
uœwiadomi³am sobie, ¿e nale¿y siê Panu jesz-
cze jeden tytu³ i mam zaszczyt go Panu nadaæ
– OSTATNI MOHIKANIN. Bo nie ma ju¿ ni-
kogo z dyrektorów z czasów klasycznej ga-
zowni. Pan zamyka pewien rozdzia³. Odcho-
dz¹c zabiera Pan równie¿ nasze lata pracy,
a dziêki Panu nie by³y to lata z³e”.



TWORZENIE
Gazownictwo na terenie miasta

i gminy Paczków ma ponad 100-letni¹
tradycjê. 

MroŸnego, zimowego dnia 31 grud-
nia 1901 roku ówczesny burmistrz
Paczkowa, Bedrgman, dokona³ uroczy-

stego uruchomienia produkcji gazu
w nowo wybudowanej gazowni. Jej
budowa kosztowa³a 90 tys. marek nie-
mieckich. W gazowni pracowa³ pocz¹t-
kowo jeden piec piêcioretortowy oraz
urz¹dzenie oczyszczaj¹ce gaz firmy
Ang. Klonne z Dortmundu. Produko-

wany w gazowni gaz u¿ywany by³
wówczas g³ównie do oœwietlania ulic
oraz do podgrzewania i przygotowy-
wania posi³ków. 

W tym samym czasie wybudowano
w Paczkowie równie¿ wodoci¹gi i ka-
nalizacjê. Zak³ad wodoci¹gów zlokali-
zowano w pobli¿u gazowni i gazoci¹-
giem ¿eliwnym o œrednicy 80 mm i d³u-
goœci ok. 400 m dostarczano gaz s³u¿¹-
cy do napêdu pomp wodnych. W ko-
lejnych latach sukcesywnie uk³adano
w mieœcie sieæ gazow¹ ¿eliwn¹, co po-
wodowa³o szybki przyrost odbiorców
gazu. W latach 30. ub.w. z gazu korzy-
sta³o ok. 700 odbiorców domowych, co
stanowi³o prawie 85% ogó³u gospo-
darstw. W tym czasie przebudowano
równie¿ piec piêcioretortowy na oœmio-

retortowy, a tak¿e wybudowano drugi
piec. 

Paczków niewiele ucierpia³ w czasie
dzia³añ wojennych. Ju¿ w po³owie
1945 roku dzia³a³a gazownia i miejskie
oœwietlenie gazowe. Jednak niskie tem-
peratury, brak zaopatrzenia w opa³
w czasie pierwszej powojennej zimy
spowodowa³y, ¿e po wyczerpaniu za-
pasów wêgla w po³owie paŸdziernika
1945 roku gazownia zmuszona by³a
przerwaæ pracê. Jednak ju¿ na pocz¹t-
ku grudnia 1945 roku wznowiono pro-Aran¿acja kuchni

46 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 7

Kameralna atmosfera saloniku konferencyjnego.

Paczków to niewielka gmina po³o¿ona w po³udniowo-zachodniej
czêœci województwa opolskiego. Do niedawna Paczków znany by³
przede wszystkim ze swoich prawie w ca³oœci zachowanych 
obwarowañ œredniowiecznych, malowniczego rynku otoczonego
renesansowymi, barokowymi i klasycznymi kamienicami oraz
z unikalnego w Polsce obronnego koœcio³a gotyckiego 
œw. Jana Ewangelisty. Obecnie mo¿e poszczyciæ siê 
kolejn¹ pere³k¹ – Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. 

Maja Girycka

HISTORIA

Muzeum Gazownictwa
w Paczkowie
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dukcjê gazu i uruchomiono ogrzewanie
gazowe w szpitalu miejskim. 

Po wojnie gazownia wesz³a w sk³ad
utworzonego Przedsiêbiorstwa Komu-
nalnego. W latach 1953 – 1956 ga-
zowni¹ kierowa³ Jan Bargie³, który sta-
rym zwyczajem zamieszkiwa³ na tere-
nie gazowni. Od 1957 roku funkcjê
kierownika pe³ni³ Tadeusz Stygar. 

Na prze³omie lat 50. i 60. zmoder-
nizowano produkcjê gazu: przebudo-
wano piece, wymieniono urz¹dzenia
oczyszczaj¹ce w aparatowni, wybudo-
wano now¹ odsiarczalniê i wykonano
remont zbiornika gazu o pojemnoœci
600 m3. Rozpoczêto równie¿ wymianê
starych gazoci¹gów ¿eliwnych i uk³ada-
nie nowych, co pozwoli³o zwiêkszyæ
liczbê odbiorców z 735 w roku 1955 do

1123 w roku 1965 i 1450 w roku 1968.
W 1969 roku w ramach scalania prze-
mys³u gazowniczego, Przedsiêbiorstwo
Komunalne przekaza³o gazowniê pod
zarz¹d Zak³adu Gazowniczego w Nysie.
Kierownikiem gazowni zosta³ Adam
Król. W dniu przekazania za³oga ga-
zowni liczy³a 26 osób. W 1976 roku
w wyniku dalszej reorganizacji gazow-
nictwa po³¹czono Zak³ady Gazownicze
w Nysie i Opolu, tworz¹c Zak³ad Ga-
zowniczy Opole i podleg³y mu Wydzia³
Produkcji i Przesy³u Gazu w Nysie, do

którego nale¿a³a gazownia w Paczko-
wie.

W tym czasie trwa³a ju¿ intensyw-
na rozbudowa sieci przesy³owej gazu
koksowniczego i zwi¹zana z tym li-
kwidacja gazowni produkcyjnych.
Zbudowany zosta³ gazoci¹g wysoko-
prê¿ny z Lewina Brzeskiego poprzez
Nysê, Otmuchów do Paczkowa oraz
stacja redukcyjna I stopnia na obrze-
¿ach Paczkowa i II stopnia na terenie
gazowni. Po wybudowaniu gazoci¹gu
œrednioprê¿nego ³¹cz¹cego obie stacje
do miasta pop³yn¹³ gaz koksowniczy ze
Zdzieszowic. 

W paczkowskiej gazowni ostatni
wózek koksu zosta³ ugaszony szampa-
nem 15 lipca 1977 roku. Ostatni wózek
koksu zachowano na pami¹tkê. 

Tu¿ po wy³¹czeniu gazowni z eks-
ploatacji przyst¹piono do realizacji po-
mys³u utworzenia skansenu gazowni-
czego w by³ej gazowni. Uroczyste
otwarcie muzeum nast¹pi³o 23 listopa-
da 1991 roku. W roku 2003 muzeum
otrzyma³o swój statut uzgodniony
z ministrem kultury, a rok póŸniej me-
cenas i organizator muzeum – Górno-
œl¹ska Spó³ka Gazownictwa (obecnie
Górnoœl¹ski Operator Systemu Dystry-
bucyjnego) rozpocz¹³ prace moderni-
zacyjne na terenie muzeum. Dziêki
ukoñczonym jesieni¹ 2007 roku pra-
com, dziœ Muzeum Gazownictwa
w Paczkowie stanowi nowoczesn¹, dy-
namiczn¹ i ró¿norodn¹ ekspozycjê,
która znakomicie oddaje tempo zmian
i szybkoœæ technologicznego rozwoju
oraz ewolucjê przemys³u gazownicze-
go w Polsce i na œwiecie. 

EKSPONATY

W Muzeum Gazownictwa w Pacz-
kowie pokazana zosta³a ca³a historia
gazownictwa wêglowego w Polsce.
Przedmiotem ekspozycji jest stara ar-
chitektura przemys³owa, zabytkowy
ci¹g produkcyjny oraz zbiory ekspona-
tów zwi¹zanych z gazownictwem. Kie-
runek zwiedzania jest zgodny z ci¹giem
produkcji. Jest to prawdopodobnie jedy-
ne miejsce, gdzie zgromadzono prawie
wszystko, co dotyczy gazownictwa kla-
sycznego, pocz¹wszy od historii gazow-
nictwa w Polsce, dokumentacjê produk-
cyjn¹, jak równie¿ u¿ytkowania gazu. 

Szczególnie bogata jest kolekcja
urz¹dzeñ, pokazuj¹ca, jak i do czego
w przesz³oœci mo¿na by³o stosowaæ
gaz. Mo¿na równie¿ zobaczyæ, jak wy-Lampa gazowa.

Aran¿acja ³azienki.



HISTORIA

twarzano gaz œwietlny, jak go oczysz-
czano i rozprowadzano do odbiorców. 

Gazownictwo pokazane jest
w uk³adzie chronologicznym i tema-
tycznym. Wchodz¹c do muzeum prze-
nosimy siê jakby do minionej epoki ga-
zu wêglowego. Oœwietlenie terenu sta-
nowi¹ czynne latarnie gazowe, a bu-
dynki i urz¹dzenia wygl¹daj¹ prawie
jak 100 lat temu, kiedy wybudowano
gazowniê. Przy bramie wjazdowej
zlokalizowany jest stuletni budynek,
w którym mieœci³y siê biura gazowni
i mieszkanie dla gazmistrza. 

W salach wystawowych, poprzez
bogaty zbiór map i starej dokumenta-
cji, pokazana zosta³a historia najstar-
szych gazowni: Wroc³awia, Krakowa,
Warszawy, a tak¿e gazownie œl¹skie
i opolskie. Wyeksponowane zosta³y
tak¿e plany oœwietlenia gazowego
Paczkowa, wroc³awskiego koœcio³a œw.
El¿biety z koñca XIX wieku i akcesoria
latarnika gazowego z Warszawy.
Umieszczone tu równie¿ zosta³y rysun-
ki, zdjêcia, katalogi latarni gazowych.
Pokazana jest miêdzy innymi gazowa
lampka oœwietleniowa z 1895 roku
z jenajskim kloszem. W zbiorach mu-
zeum znajduj¹ siê tak¿e wydawnictwa
z okresu miêdzywojennego oraz uni-
kalne sprawozdania z dzia³alnoœci ró¿-
nych gazowni polskich i zagranicznych.
W dawnym warsztacie mechanicznym
(kuŸni) i magazynie wêglowym znajdu-

j¹ siê m.in. kuchnie i kuchenki gazowe,
piece ³azienkowe i grzewcze, bogata
kolekcja lamp oœwietleniowych, lo-
dówki, lokówki, lutownice i ¿elazka ga-
zowe. 

Muzeum posiada najwiêksz¹
w Europie kolekcjê zgromadzonych
w jednym miejscu prawie 600 gazo-
mierzy. S¹ wœród nich gazomierze do-
mowe, przemys³owe i kontrolne z 40
firm produkcyjnych, m.in. Krom-
schröder, Pintch, Elster, Rombach, Ga-
zelan oraz gazomierze wrzutowe na
¿etony (wraz z ¿etonami) z Królew-
skiej Huty w Chorzowie. Na terenie
muzeum podziwiaæ mo¿na tak¿e loko-
motywê parow¹ bezp³omieniow¹ fir-
my Chemnitz z 1927 roku, odwad-

niacz zamykaj¹cy ¿eliwny o przekroju
1200 mm oraz tarczê zegarow¹ zbior-
nika 110 tys. m3 z Wroc³awia. 

Zebranie tak imponuj¹cych okazów
muzealnych by³o mo¿liwe dziêki bezin-
teresownej pomocy wielu pasjonatów
i osób zainteresowanych ochron¹ za-
bytków starej techniki. Wiêkszoœæ eks-
ponatów jest w pe³ni sprawna tech-
nicznie. 

NOWOCZESNE CENTRUM
MUZEALNO-WYSTAWIEN-
NICZO-EDUKACYJNE

Poza prezentowaniem zbiorów, na
terenie muzeum mog¹ odbywaæ siê
wystawy czasowe. Muzeum dysponuje
nowoczeœnie wyposa¿on¹ sal¹ konfe-
rencyjn¹. Wysokiej jakoœci sprzêt au-
diowizualny pozwala na profesjonaln¹
organizacjê szkoleñ, seminariów i pre-
zentacji. Spotkania i narady prowadzo-
ne mog¹ byæ tak¿e w kameralnej
atmosferze stylowego saloniku konfe-
rencyjnego. Do dyspozycji goœci znaj-
duj¹ siê równie¿ 4 pokoje goœcinne
(10 miejsc noclegowych). Na dziedziñ-
cu tylnym pomiêdzy budynkiem warsz-
tatu a stacj¹ redukcyjn¹ mog¹ byæ pro-
wadzone dzia³ania typu „œwiat³o
i dŸwiêk”, koncerty lub spektakle ple-
nerowe. �

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
48-370 Paczków, ul. Pocztowa 6

tel. 077 431 68 34
e-mail: biuro@muzeumgazownictwa.pl

www. muzeumgazownictwa.plPalarka kawy.

Piecownia gazowni.

Nowoczesna sala audiowizualna.
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16listopada w Filharmonii £ódz-
kiej odby³a siê uroczystoœæ za-
koñczenia obchodów 140-le-

cia istnienia Gazowni £ódzkiej. Zaprosze-
nie do udzia³u w uroczystoœci przyjêli Jan
Anysz, wiceprezes PGNiG, Kazimierz No-
wak, prezes MOSD, wysocy urzêdnicy
miejscy na czele z W³odzimierzem Toma-
szewskim, wiceprezydentem £odzi oraz
Krzysztofem Makowskim, wicemarsza³-
kiem województwa. 

Goœæmi ³ódzkiej gali byli tak¿e kluczo-
wi klienci oraz byli szefowie i pracownicy
obu firm. 

W³odzimierz Tomczak, dyrektor Za-
k³adu Gazowniczego, w swoim jubile-
uszowym przemówieniu przypomnia³ hi-
storiê miasta i pocz¹tki gazownictwa a¿
do wspó³czesnoœci. Powiedzia³ m.in.:
– Dzisiaj £ódŸ to drugie pod wzglêdem
liczby ludnoœci miasto w Polsce, ale tak¿e
stolica du¿ego województwa, nowocze-

sny, europejski oœrodek przemys³owy
i handlowy. Tak jak przed ponad stu laty,
tak i dzisiaj £ódŸ to prê¿na i bogata struk-
tura gospodarcza – dalej rozwija siê w³ó-
kiennictwo, ale tak¿e energetyka, prze-
mys³ spo¿ywczy, chemiczny i materia³ów
budowlanych. Doskona³e po³o¿enie geo-
graficzne miasta niemal¿e w centrum
kraju – na skrzy¿owaniu g³ównych kie-
runków tranzytowych z zachodu na
wschód i z po³udnia na pó³noc Europy
w sposób naturalny predestynuje je do
dalszego dynamicznego rozwoju. Dlate-
go pragnê Pañstwa zapewniæ, ¿e zabez-
pieczenie niezawodnego zasilania w pali-
wo gazowe jest dla nas zadaniem o pod-
stawowym znaczeniu zarówno teraz, jak
i w przysz³oœci. Nasz¹ ambicj¹ jest efek-
tywnie funkcjonowaæ w zmieniaj¹cym siê
œwiecie i jego realiach ekonomicznych
oraz wci¹¿ podnosiæ wszelkie standardy
wspó³pracy. 

Piotr Czerwiñski, dyrektor Gazow-
ni £ódzkiej, powiedzia³: – Swoj¹ markê
budujemy ju¿ sto czterdzieœci lat i wca-
le nie mniej aktywnie ni¿ u pocz¹tków
naszej dzia³alnoœci zabiegamy o klien-
tów. Wprawdzie nie musimy ju¿ orga-
nizowaæ pokazów ró¿nych urz¹dzeñ
gazowych, ani tym bardziej uczyæ, jak
siê nimi pos³ugiwaæ, aby by³o bezpiecz-
nie, wygodnie i oszczêdnie, podkreœla-
j¹c zalety gazu jako paliwa. Ale robimy
wszystko, aby byæ bli¿ej klienta i pozy-
skiwaæ go, bowiem ju¿ dzisiaj nie musi-
my przekonywaæ, ¿e gaz ziemny jest
paliwem XXI wieku. Nasza gazowa po-
lityka jest spójna we wszystkich obsza-
rach dzia³ania Grupy Kapita³owej, czyli
w zakresie poszukiwañ i wydobycia,
magazynowania, dystrybucji i obrotu.
Skutkuje to nie tylko rozwojem gazyfi-
kacji, ale tak¿e przemys³u, gospodarstw
domowych i ca³ego sektora komunal-
nego.

Obaj panowie podziêkowali wszyst-
kim pracownikom za ich codzienny wysi-
³ek, za rzetelnoœæ i sumiennoœæ w realiza-
cji czêsto bardzo trudnych zadañ i ¿yczy-
li dalszych sukcesów. 

Kazimierz Nowak skupi³ siê na wy-
zwaniach stoj¹cych przed Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego, bowiem
w oœrodku zainteresowañ spó³ki pojawi³y
siê takie has³a, jak pozycja rynkowa czy
ranking projektów inwestycyjnych. Jed-
nym s³owem, konkurencja, której musi-
my sprostaæ, by zachowaæ pozycjê lidera
w regionie. – Dlatego mam poczucie
wielkiego zobowi¹zania, poniewa¿ roz-
dzia³ czêœci handlowej od technicznej
zmusza nas do myœlenia i dzia³ania
w sposób, który ma wymiar strategiczny.
Tak, abyœmy mogli staæ siê jeszcze bar-
dziej aktywnym uczestnikiem i zarz¹dc¹
tego, co nazywamy procesem rozwoju –
doda³. 

Jan Anysz, wiceprezes PGNiG, od-
czyta³ list prezesa Krzysztofa G³ogow-
skiego. 

Wa¿nym wydarzeniem tego wieczoru
by³o wrêczenie zas³u¿onym pracowni-
kom zarówno tym z Zak³adu Gazowni-
czego £ódŸ, jak i Gazowni £ódzkiej od-
znaczeñ bran¿owych. 

Potem by³y gratulacje, ¿yczenia
i kwiaty, a ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³y wy-
stêpy artystów Filharmonii £ódzkiej. �

Tekst i zdjêcie 
M. Ciemno³oñska

Ju¿ 140 lat ma Zak³ad Gazowniczy £ódŸ Oddzia³ Mazowieckiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, ale trzeba dodaæ,
¿e ten uroczysty jubileusz œwiêtowa³a tak¿e Gazownia £ódzka
Oddzia³ Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Ta dwoistoœæ wziê³a siê z wydzielenia, w lipcu br.,
pionów handlowych ze spó³ek gazownictwa.

Jubileusz
Gazowni £ódzkiej

KULTURA

Anna Dzionek-Kwiatkowska,Anna Dzionek-Kwiatkowska,
sopranistka £ódzkiego Teatru Muzycznegosopranistka £ódzkiego Teatru Muzycznego
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stanie œrodków unijnych w ramach pro-
wadzonych wspólnie z samorz¹dami in-
westycji o charakterze rozwojowym. 

LEPSZE WYKORZYSTANIE KADRY

Wszystkie ju¿ zrealizowane i plano-
wane do realizacji dzia³ania, o których
mowa wy¿ej, wymagaj¹ równie¿ zmian
i optymalizacji w obszarze personalnym.
Jest on z oczywistych wzglêdów szcze-
gólnie wra¿liwy i wymaga przemyœlanych
decyzji. 

Na etapie opracowywania nowego
modelu organizacyjnego dystrybucji do-
konano analizy poziomu etatyzacji, któ-
rej wynik w przypadku ZG Radom, two-
rzonego na bazie dotychczasowego rejo-
nu gazowniczego, wskazywa³ na prze-
wymiarowanie w tym zakresie. W zwi¹z-
ku z powy¿szym podjêto dzia³ania maj¹-
ce na celu wykorzystanie posiadanej ka-
dry do realizacji nowych zadañ w obs³u-
giwanych dotychczas obszarach meryto-
rycznych, poprzez odpowiednie jej przy-
gotowanie kompetencyjne. Drugim kie-
runkiem dzia³añ jest restrukturyzacja
wewnêtrzna, polegaj¹ca na przenosze-
niu pracowników do organizowanych
od podstaw jednostek, tworzonych
w zwi¹zku z przejêciem przez oddzia³ no-
wych funkcji. W niektórych przypadkach
s¹ to funkcje realizowane przez ZG Ra-

dom, jako wiod¹cy dla danego obszaru
merytorycznego w skali spó³ki. Przyk³a-
dem mo¿e byæ Sekcja Ochrony Przeciw-
korozyjnej, bêd¹ca kluczow¹ jednostk¹
realizuj¹c¹ program wdra¿ania ochrony
katodowej w skali ca³ego MOSD i œwiad-
cz¹c¹ w zakresie prowadzonej dzia³alno-
œci us³ugi dla innych zak³adów gazowni-
czych. W zwi¹zku z realizacj¹ programu
zwiêkszania iloœci sieci objêtej ochron¹
katodow¹ w spó³ce, planuje siê rozwój
tej jednostki w oparciu o pracowników
pozyskanych i przygotowanych meryto-
rycznie spoœród kadry ZG Radom. 

Kolejnym obszarem, w którym prze-
widuje siê wykorzystanie potencja³u ka-
drowego oddzia³u jest obszar sieci wyso-
kiego ciœnienia. W wyniku decyzji podjê-
tych w Grupie Kapita³owej PGNiG, ZG
Radom 1 stycznia 2008 r. otrzyma
w u¿ytkowanie ca³¹ sieæ wysokiego ci-
œnienia na swoim obszarze dzia³ania. Jed-
noczeœnie, na mocy zawartych w ramach
GK porozumieñ oddzia³ przejmie pra-
cowników zlokalizowanej w Radomiu
jednostki terenowej OGP Gaz – System,
która dotychczas eksploatowa³a t¹ sieæ.
W zwi¹zku z tym, poza realizacj¹ powy¿-
szego zakresu zadañ, planowane jest wy-
korzystanie tej jednostki do œwiadczenia
us³ugi eksploatacji sieci w/c dla innych
oddzia³ów MOSD, co umo¿liwi jej roz-
budowê w oparciu o pracowników za-

trudnionych dotychczas w ZG Radom.
Efektem podjêtych dzia³añ jest poprawa
wykorzystania zasobów kadrowych, po-
legaj¹ca na stopniowym osi¹ganiu wiêk-
szych poziomów kompetencji i wzrostu
zakresu realizowanych funkcji w dotych-
czas obs³ugiwanych obszarach oraz po-
zyskaniu spoœród za³ogi oddzia³u perso-
nelu do realizacji zadañ w tworzonych od
podstaw, nowych obszarach merytorycz-
nych. 

Po ponad pó³rocznym okresie dzia³al-
noœci w nowej strukturze organizacyjnej
mo¿na stwierdziæ, ¿e osi¹ganie przez ZG
Radom docelowego, znacznie szerszego
w stosunku do realizowanego wczeœniej
zakresu funkcjonalnoœci odbywa siê
zgodnie z zak³adanym harmonogramem,
bez wzrostu poziomu zatrudnienia. Jed-
noczeœnie realizowane s¹ dzia³ania, które
czêœciowo ju¿ obecnie, a czêœciowo
w niedalekiej przysz³oœci spowoduj¹ ob-
ni¿enie kosztów dzia³alnoœci lub uzyska-
nie dodatkowych przychodów z us³ug
œwiadczonych przez specjalistyczne jed-
nostki niektórym oddzia³om MOSD, a co
za tym idzie – poprawê efektywnoœci.
Oznacza to, ¿e na obecnym etapie zmian
wdra¿anych w Zak³adzie Gazowniczym
Radom uda³o siê zrealizowaæ w du¿ej
czêœci, a w przysz³oœci s¹ realne szanse na
zrealizowanie w ca³oœci za³o¿eñ, które
by³y podstaw¹ wdro¿enia przygotowanej
w sposób analityczny reorganizacji struk-
tur Mazowieckiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. �

Pawe³ £odyga

Nowy model organizacji w praktyce
dokoñczenie ze str. 37

IGG, po wczeœniejszym przeprowadzeniu konsultacji bran¿o-
wych, przekaza³a ministerstwu swoje stanowisko. Dalsze wspie-
ranie prac nad wy¿ej wymienionym dokumentem uwa¿amy za
wa¿ne i potrzebne. 

Wspólnie z firmami bran¿y gazowniczej i energetycznej rów-
nie¿ w tym roku konsekwentnie prowadziliœmy dzia³ania na
rzecz wprowadzenia do kodeksu cywilnego instytucji „s³u¿eb-
noœci interesu publicznego”, która ostatecznie zlikwiduje do-
tychczasowe utrudnienia dla inwestycji infrastrukturalnych.

Wychodz¹c naprzeciw obecnym potrzebom bran¿y gazowni-
czej, IGG zorganizowa³a w bie¿¹cym roku wiele konferencji i semi-
nariów, poœwiêconych m.in.: prawnemu wydzieleniu OSD, integra-
cji polskiego systemu gazowniczego z systemem europejskim, per-
spektywom rozwoju energetyki gazowej, energetyce w Polsce po
wydzieleniu OSD oraz nierozliczonym iloœciom gazu. 

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w bie¿¹cym roku zosta³a
przy IGG uruchomiona ju¿ trzecia edycja studiów Master of Bu-
siness Administration. Te ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoœci¹ i uzna-
niem studia, IGG tradycyjnie organizuje we wspó³pracy z Gdañ-
sk¹ Fundacj¹ Kszta³cenia Mened¿erów oraz Institut d’Admini-

stration des Entreprises Aix-en-Provence Marsylia. Wspólnie
z Centrum Us³ug Szkoleniowych zorganizowaliœmy równie¿ jed-
n¹ edycjê ciesz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem szkoleñ dla
cz³onków rad nadzorczych. Dzia³alnoœæ szkoleniow¹ IGG zamie-
rza kontynuowaæ w roku przysz³ym, wychodz¹c naprzeciw po-
trzebom bran¿y gazowniczej. 

Korzystaj¹c z piêknej okazji, jak¹ s¹ œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia chcia³bym podziêkowaæ zarówno wszystkim Pañstwu, którzy
z zainteresowaniem œledz¹ lub te¿ wspieraj¹ dzia³alnoœæ IGG, jak
i cz³onkom zarz¹du, którzy swoj¹ spo³eczn¹ prac¹, zaanga¿owa-
niem i inicjatyw¹ wytyczaj¹ kierunki naszej dzia³alnoœci. Szcze-
gólnie mocno dziêkujê w tym miejscu za dotychczasow¹ wspó³-
pracê panu prezesowi Konradowi Œniatale, który ze wzglêdów
rodzinnych musia³ zrezygnowaæ z funkcji wiceprezesa zarz¹du.
Jego ogromna wiedza, aktywne wsparcie dla inicjatyw podej-
mowanych przez IGG w  ostatnich dwóch latach, wydaj¹ siê nie-
zwykle cenne, szczególnie z perspektywy czasu. Serdeczne gra-
tulacje sk³adam panu Karolowi Kalembie, prezesowi Gazopro-
jektu S.A. z tytu³u objêcia funkcji wiceprezesa zarz¹du IGG. G³ê-
boko wierzê, i¿ nasza wspólna praca na rzecz sektora gazowni-
czego przyniesie nam wiele satysfakcji, przysporzy korzyœci pol-
skiemu gazownictwu, podniesie rolê i znaczenie IGG. �

Miros³aw Dobrut

Z ¿ycia Izby Gospodarczej Gazownictwa
dokoñczenie ze str. 5



Badmintonowe
mistrzostwa

W dniach 7 – 8 grudnia 2007 r. w Zgierzu, pod
honorowym patronatem Kazimierza Nowaka, prezesa
Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjne-
go, odby³y XIX Mistrzostwa Polski Firm Gazowniczych
w Badmintonie. Organizatorami imprezy byli: MOSD
Oddzia³ IT, MOSD Oddzia³ Dystrybucji Gazu w £odzi
oraz PGNiG SA Oddzia³ Handlowy Gazownia £ódzka.
W zawodach wziê³a udzia³ rekordowa liczba
51 uczestników. Wœród zaproszonych goœci znalaz³ siê
m.in. Jerzy Sokó³, prezydent Zgierza. Sportowa rywa-
lizacja przebiega³a w przyjemnej, przyjaznej atmosfe-
rze. Nie brakowa³o zaciêtych pojedynków, o rozstrzy-
gniêciu których decydowa³y minimalne ró¿nice punk-
towe. Zgromadzona publicznoœæ najbardziej udane
zagrania nagradza³a brawami. Wszyscy zawodnicy
obiecali sobie spotkanie na nastêpnych, jubileuszo-
wych, XX zawodach. �

W³odzimierz Kleniewski
Fot. Wies³aw Spiesz

Wyniki XIX Mistrzostw Polski w Badmintonie
Firm Gazowniczych

Gra pojedyncza mê¿czyzn

1. Robert Kolasa – £ódŸ

2. Marek Dudkiewicz – £ódŸ

3. S³awomir Narusz – Gdañsk

Gra pojedyncza kobiet

1. Ewa Rogalska – Warszawa

2. Dorota Rajczyk-Ga³kowska – Gdañsk

3. Anita Anielak – £ódŸ

Klasyfikacja dru¿ynowa

1. £ódŸ 68

2. Gdañsk 50

3. Warszawa 28




