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Szanowni Pañstwo, 

Od pierwszego numeru „Przegl¹du Gazowniczego” staraliœmy siê, 

by na ³amach naszego kwartalnika poruszaæ tematy, 

które s¹ dla œrodowiska polskiego gazownictwa najwa¿niejsze. 

Upominaæ siê – jeœli to konieczne – lub wskazywaæ na takie rozwi¹zania

prawne i instytucjonalne, które sprzyjaæ bêd¹ rozwojowi sektora

gazowniczego i u³atwiaæ funkcjonowanie przedsiêbiorstw. 

Mo¿emy mieæ satysfakcjê, ¿e wiele z poruszanych kwestii znalaz³o 

swoje pozytywne rozwi¹zanie, wiele wskazywanych przez nas rozwi¹zañ

czy projektów legislacyjnych znajduje siê na koñcowym 

etapie procedowania. 

Na jedn¹ ze spraw wskazujemy w bie¿¹cym numerze naszego kwartalnika. 

Tematem wydania uczyniliœmy kwestiê rozwoju rynku CNG w Polsce.

Z uwag¹ obserwowaliœmy i opisywaliœmy kolejne inwestycje czynione 

przez spó³ki z Grupy Kapita³owej PGNiG SA, które poszerza³y 

dostêp u¿ytkowników do tego ekologicznego paliwa i zachêca³y 

producentów samochodów do wzbogacenia oferty o modele wyposa¿one

w instalacje gazowe. W ostatnich trzech latach inwestycje te poch³onê³y

ponad 100 mln z³otych i przysz³oœciowa technologia CNG zaczyna³a 

zaznaczaæ swoj¹ obecnoœæ w transporcie publicznym, 

a nawet wœród u¿ytkowników samochodów osobowych. 

I nagle pojawi³o siê zagro¿enie dla tego obiecuj¹cego rynku 

w postaci projektu ob³o¿enia go podatkiem akcyzowym. 

Pomys³ ten – jeœli mia³by siê ziœciæ – czyni owe inwestycje nierentownymi,

bo paliwo gazowe przestanie byæ konkurencyjne cenowo wobec paliw

tradycyjnych. Podejmowane przez œrodowisko polskiego gazownictwa 

interwencje w postaci raportów i analiz wskazuj¹cych na walory CNG

jako alternatywnego Ÿród³a energii w motoryzacji sprawi³y, 

¿e ministerstwo finansów odst¹pi³o od tego pomys³u. Sprawa jednak 

nie jest zakoñczona – ustawa o podatku akcyzowym nie zosta³a jeszcze

przyjêta przez parlament – dlatego raz jeszcze prezentujemy racje

przemawiaj¹ce za tym, by zosta³a ostatecznie rozstrzygniêta.

W interesie œrodowiska naturalnego i w interesie u¿ytkowników

samochodów, którzy dziêki instalacjom gazowym zyskuj¹ dostêp

do taniego i bezpiecznego paliwa. 

Miros³aw Dobrut

Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa



Temat wydania
8 CNG – paliwo do twojego samochodu – Jan Sas pisze

o korzyœciach ze stosowania gazu ziemnego jako paliwa
do pojazdów oraz o rozwoju tej technologii w Polsce i na œwiecie.
Komentuj¹ senator Urszula Gacek i Wojciech Stêpniewski. 

12 Akcyzo, pozwól ¿yæ – czy CNG zostanie wy³¹czone
z opodatkowania podatkiem akcyzowym – zastanawia siê
Adam Cymer

Nasz wywiad
14 Wizja bezpiecznej konkurencyjnoœci – z dr. Adamem 

Szafrañskim, prezesem Urzêdu Regulacji Energetyki,
rozmawia Adam Cymer

Prawo
15 Wygaœniêcie s³u¿ebnoœci przesy³u – dr Jakub Pokrzywniak analizuje projekt przepisów maj¹cych wprowadziæ do kodeksu

cywilnego s³u¿ebnoœæ przesy³u.

Publicystyka
17 Nierozliczone iloœci gazu – Grzegorz Bartoszewski kontynuuje rozwa¿ania na temat strat gazu i sposobów

ich unikniêcia. Tym razem przedmiotem jego analizy s¹ straty pozorne, wynikaj¹ce z b³êdów pomiaru.

Nowe technologie 
20 Spalanie w turbinach gazowych – prof. Tomasz Dobski pisze o zasadach eksploatacji i zaletach turbin gazowych.

G.EN. Gaz Energia SA
24 Budujemy pozytywny wizerunek poprzez spo³eczne zaanga¿owanie.

Sport
26 XX Mistrzostwa Polski GK PGNiG SA w Tenisie Ziemnym – relacja W³odzimierza Kleniewskiego

Grupa Kapita³owa PGNIG SA
28 Dajemy dzieciom Skrzyd³a! Nowe programy Fundacji PGNiG.

30 Nale¿y ws³uchiwaæ siê w têtno rynku – mówi Krzysztof Hnatio, prezes Dolnoœl¹skiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w rozmowie z Piotrem Wojtasikiem.

32 Interaktywna wyk³adzina – o precedensowej instalacji renowacji gazoci¹gu metod¹ Compact Pipe w obszarze dzia³ania
Górnoœl¹skiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego pisz¹ Andrzej J. Rudzki, Marek Palim¹ka i Dariusz Tarasewicz.

34 Dystrybucja i obrót oddzielnie – zmiany restrukturyzacyjne w GK PGNiG z perspektywy Karpackiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego opisuje Bo¿ena Malaga-Wrona.

36 140 lat ³ódzkiego gazownictwa – o jubileuszu i jego obchodach pisz¹ Piotr Czerwiñski i W³odzimierz Tomczak.

38 W zgodzie z natur¹ – o pracach rekultywacyjnych podejmowanych na terenach by³ych
gazowni klasycznych, przez Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego pisze
Anna Hoczyk. 

40 Coraz d³u¿sza sieæ; Mapa systemu dystrybucyjnego, Bezpieczeñstwo;
Dar dla kliniki – o dzia³aniach Wielkopolskiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w skrócie.

Gaz – System S.A. 
42 Dzia³alnoœæ normalizacyjna w systemie gazowym – druga czêœæ artyku³u

omawiaj¹cego normy z zakresu gazownictwa, pióra Krystyny Kuchty i Andrzeja Molatty.

Osobowoœæ
44 Misja tworzenia – sylwetkê Adama Matkowskiego prezentuje Adam Cymer.

Kultura
46 Mistrz Szekspir w Gdañsku – o tegorocznej edycji Festiwalu Szekspirowskiego

w Gdañsku pisze Katarzyna Wróblewicz.

Historia 
48 70 lat gazownictwa sandomierskiego – opisuje Józef Myjak.

Technologie
50 Gaz z morskiej toni.
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Zdjêcie na ok³adce: elektrociep³ownia gazowa we W³adys³awowie.



Z ¿ycia Izby Gospodarczej Gazownictwa

Ewelina Labak
Izba Gospodarcza
Gazownictwa

Pomimo wakacyjnych miesiêcy w IGG trwa³y
intensywne prace nad przygotowaniem kilku
konferencji i szkoleñ, zbiera³ siê równie¿ Zespó³
Roboczy ds. UDT i Komitet Standardu Technicz-
nego. Wyniki tych dzia³añ chcia³abym Pañstwu
w kilku s³owach przedstawiæ. 

Od d³u¿szego czasu w IGG trwaj¹ prace,
w tym konsultacje ze wszystkimi firmami zrzeszo-
nymi w IGG, nad przygotowaniem propozycji
zmian i nowelizacji aktualnie obowi¹zuj¹cego
rozporz¹dzenia ministra gospodarki z 30 lipca
2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ sieci gazowe. Uwzglêdni¹
one m.in. ostatnie uzgodnienia miêdzy Izb¹ Go-
spodarcz¹ Gazownictwa a Urzêdem Dozoru
Technicznego w zakresie dozoru technicznego
nad gazoci¹gami przesy³owymi oraz nad przygo-
towaniem propozycji uregulowañ spraw eksplo-
atacji sieci gazowych w przygotowywanym pro-
jekcie rozporz¹dzenia w sprawie warunków tech-
nicznych u¿ytkowania sieci gazowych. 

28 – 30 sierpnia br. w Z³ockiem, w Centrum
Zdrowia i Rekreacji GEOVITA, odby³o siê kolejne
spotkanie Zespo³u ds. UDT, podczas którego
omawiano uwagi nades³ane przez firmy z bran¿y
gazowniczej do ww. projektów rozporz¹dzeñ.
Spotkanie zakoñczy³o siê przyjêciem jednolitego
tekstu projektu aktualizacji rozporz¹dzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaæ sieci gazowe, przy zg³oszeniu
zdania odrêbnego przez niektórych uczestników.
Zapowiedziano kontynuowanie prac nad drugim
projektem na kolejnym spotkaniu zespo³u. 

28 czerwca br. w siedzibie IGG odby³o siê IV
plenarne posiedzenie Komitetu Standardu Tech-
nicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, na
którym kierownicy poszczególnych zespo³ów
roboczych, a jest ich 6, referowali swoje wstêp-
ne koncepcje pracy, zwracaj¹c uwagê na cele,
jakie postawiono przed zespo³em, przewidywa-
n¹ organizacjê pracy, zw³aszcza w du¿ych li-
czebnie zespo³ach. Mówili te¿ o tym, jaka bê-
dzie forma koñcowego dokumentu, jaki przewi-
duje siê harmonogram prac i jaki proponuje siê
bud¿et. Po dyskusji komitet postanowi³, ¿e ze-
spo³y robocze przygotuj¹ ostateczne koncepcje
swojej pracy i na nastêpnym posiedzeniu, które
zaplanowano na 26 wrzeœnia, podejmie uchwa-
³ê o ich akceptacji. 

10 – 12 wrzeœnia w Juracie zorganizowali-
œmy wspólnie z Pomorskim Operatorem Syste-
mu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. konferencjê pt.
„Perspektywy rozwoju energetyki gazowej”. 

Stan przekszta³ceñ w sektorze gazowym,
nowa sytuacja przedsiêbiorstw gazowniczych
po uwolnieniu rynku gazu, jak równie¿ energia
odnawialna i nowe wyzwania pojawiaj¹ce siê na
rynku energii to tematy, którym poœwiêciliœmy
szczególn¹ uwagê. 

Program konferencji podzielony zosta³ na
trzy panele tematyczne: uwolnienie rynku ener-
gii, energetyka odnawialna technologie odna-
wialno-gazowe. 

Do wyg³oszenia referatów zaprosiliœmy wy-
bitnych ekspertów i praktyków z Polski i z zagra-
nicy. Konferencja cieszy³a siê bardzo du¿ym zain-
teresowaniem, uczestniczy³o w niej ok. 100 osób
z bran¿y gazowniczej i elektroenergetycznej. 

Formalny obowi¹zek prawnego wydzielenia
operatora systemu dystrybucyjnego do 1 lipca
2007 r. zosta³ spe³niony. Polskie przedsiêbior-
stwa energetyczne zastosowa³y wiele ró¿nych
technik wydzielania OSD z ró¿nym bilansem ko-
rzyœci i problemów. 

Z przyjemnoœci¹ wiêc informujemy o kolejnej
organizowanej przez nas 16 paŸdziernika konfe-
rencji „ENERGETYKA W POLSCE PO WYDZIE-
LENIU OSD”, która bêdzie stanowi³a znakomit¹
p³aszczyznê wymiany praktycznych doœwiadczeñ
zwi¹zanych z powstaniem wielkich, pionowo zin-
tegrowanych przedsiêbiorstw energetycznych
w Polsce i wydzieleniem OSD. Tak jak podczas
I Konferencji pt. „ Wydzielenie OSD – doœwiad-
czenia praktyczne”, która odby³a siê w marcu br.,
bêdziemy konfrontowali doœwiadczenie przedsta-
wicieli spó³ek elektroenergetycznych i gazowni-
czych, ekspertów oraz przedstawicieli Urzêdu Re-
gulacji Energetyki i Ministerstwa Gospodarki. 

17 – 19 paŸdziernika 2007 r. odbêdzie siê
II Konferencja NIEROZLICZONE ILOŒCI GAZU
– wyznaczanie i metody ograniczania strat. 

Gazownictwo od pocz¹tku swego istnienia
boryka siê z problemem wystêpowania strat ga-
zu. Walka o zmniejszenie poziomu nierozliczo-
nych iloœci paliwa gazowego prowadzona jest
na coraz wiêksz¹ skalê, przy wykorzystaniu co-
raz nowoczeœniejszych metod. 

W wyniku du¿ego zainteresowania zagad-
nieniami poruszanymi podczas I Konferencji po-
stanowiono kontynuowaæ rozpoczête prace
i w ramach Izby Gospodarczej Gazownictwa po-
wo³ano Zespó³ Ekspertów ds. Nierozliczonych
Iloœci Gazu wraz z licznymi podzespo³ami. Patro-
nat nad konferencj¹ obj¹³ Oddzia³ Gdañski Sto-
warzyszenia In¿ynierów i Techników Przemys³u
Naftowego i Gazowniczego. 

W imieniu organizatorów konferencji i w³a-
snym zapraszamy Pañstwa do wziêcia udzia³u
w obradach. 

Zbli¿aj¹ce siê jesienne miesi¹ce bêd¹ dla IGG
okresem du¿ej aktywnoœci. W paŸdzierniku pla-
nujemy wspólnie z Gdañsk¹ Fundacj¹ Kszta³ce-
nia Mened¿erów uruchomienie kilku szkoleñ,
m.in.: studium doskonalenia umiejêtnoœci me-
ned¿erskich, studium finansów dla mened¿e-
rów, studia zarz¹dzania projektami, szkolenie
z zakresu obs³ugi klienta. Mamy zamiar równie¿
uruchomiæ kolejne edycje studiów Master of
Business Administration (MBA) w jêzyku pol-
skim i angielskim. 

Wszelkie informacje na temat studiów, szko-
leñ i konferencji organizowanych przez IGG do-
stêpne s¹ na naszej stronie internetowej
www.igg.pl oraz w biurze IGG. 

Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy i udzia³u
w organizowanych przez nas konferencjach. 
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WYDARZENIA

�� 18 wrzeœnia Geofizyka Kraków,
spó³ka z Grupy Kapita³owej PGNiG,
wygra³a przetarg na realizacjê badañ
sejsmicznych dla duñskiego koncernu
energetycznego DONG Energy. Bêdzie
to pierwszy kontrakt polskiej firmy
w Danii. 

– Realizacja projektu rozpocznie siê
na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika –
zapowiada Leopold Su³kowski, prezes
zarz¹du Geofizyki Kraków. Celem ba-
dañ, które zlokalizowane bêd¹ w rejonie
miasta Sonderborg, s¹ poszukiwania
wód geotermalnych umo¿liwiaj¹cych
produkcjê lokalnego ogrzewania. 

DONG Energy jest najwiêkszym
duñskim koncernem energetycznym,
który zajmuje siê poszukiwaniami, eks-
ploatacj¹ i sprzeda¿¹ ropy naftowej
i gazu oraz jest dostawc¹ energii elek-
trycznej, tak¿e tej pochodz¹cej ze Ÿró-
de³ odnawialnych. Nale¿¹ca w wiêk-
szoœci udzia³ów do duñskiego skarbu
pañstwa firma zatrudnia 4,5 tys. pra-
cowników i w roku 2006 osi¹gnê³a 4,8
mld euro przychodów. – Mimo, ¿e
Geofizyka Kraków nie pracowa³a jesz-
cze w Danii, jesteœmy pod wra¿eniem
profesjonalizmu, z jakim spotkaliœmy
siê z ich strony. To zapowiada owocn¹
wspó³pracê – mówi Jesper Magtenga-
ard, Business Manager ds. Energii Geo-
termalnej w DONG Energy. 

� 18 wrzeœnia Zarz¹d Izby Gospodar-
czej Gazownictwa odwo³a³ z funkcji wice-
prezesa zarz¹du Konrada Œniata³ê z firmy
Atrem Sp. z o. o. 

�� 17 wrzeœnia Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo PGNiG otrzy-
ma³o od norweskiego Ministerstwa Ro-
py Naftowej i Energii (ang. Ministry of
Petroleum and Energy) tzw. prekwalifi-
kacje oraz kwalifikacje w zwi¹zku z za-
kupem ok. 12% udzia³ów w koncesjach
poszukiwawczo-wydobywczych w z³o-
¿ach Skarv, Snadd i Idun na Norweskim
Szelfie Kontynentalnym. Otrzymanie
prekwalifikacji oraz kwalifikacji od nor-
weskiego Ministerstwa Ropy Naftowej
i Energii jest jednym z warunków reali-
zacji transakcji pomiêdzy PGNiG
a ExxonMobil. PGNiG SA jest dziewi¹t¹
firm¹, która przesz³a w tym roku pre-
kwalifikacje jako operator lub udzia³o-
wiec na Norweskim Szelfie Kontynental-
nym. Procedura prekwalifikacji i kwalifi-

kacji polega³a na dokonaniu przez
przedstawicieli norweskiego Minister-
stwa Ropy Naftowej i Energii audytu sy-
tuacji finansowej spó³ki, jej zdolnoœci
wydobywczych, wiedzy geologicznej
oraz kompetencji w zakresie organizacji,
bezpieczeñstwa i higieny pracy. 

�� 10 wrzeœnia Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA w prowa-
dzonym przetargu publicznym w trybie
negocjacji z og³oszeniem na wykonanie
„Dokumentacji projektowej procesowej
oraz architektoniczno-budowlanej, wy-
maganej prawem budowlanym do uzy-
skania wszystkich wymaganych pozwo-
leñ wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowê dla zadania pn. «Terminal rega-
zyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego
w Œwinoujœciu»” wys³a³o zaproszenia do
z³o¿enia ofert wstêpnych do trzech po-
tencjalnych wykonawców: Tractebel En-
gineering, SNC-LAVALIN SERVICES
Ltd.?, Konsorcjum SENER Ingenieria 
Y Systemas S.A. SENER sp. z o.o. 

�� 9 wrzeœnia Eksperci i mened¿e-
rowie bran¿y energetycznej zaproszeni
przez PGNiG uczestniczyli w panelu pt.
„Bezpieczeñstwo energetyczne Unii
Europejskiej”. Panel PGNiG SA otwo-
rzy³ segment dyskusji dotycz¹cych
energii i paliw w drugim dniu Forum
Ekonomicznego w Krynicy. Centralnym
zagadnieniem by³a potrzeba dywersyfi-
kacji Ÿróde³ dostaw gazu. 

Zarówno temat, jak i sk³ad paneli-
stów przyci¹gn¹³ uwagê i dyskusja od-
by³a siê przy pe³nej sali. Sytuacjê na ryn-
kach krajów Europy Œrodkowej, silnie
uzale¿nionej od rosyjskiego kierunku
dostaw gazu, przedstawili reprezentuj¹-
cy PGNiG SA Rafa³ Oleszkiewicz, dyrek-
tor zarz¹dzaj¹cy ds. strategii oraz Laszlo
Varro, g³ówny ekonomista wêgierskiej
grupy MOL. Ministerstwo Gospodarki,
wspieraj¹ce kluczowe dla bezpieczeñ-
stwa kraju projekty dywersyfikacyjne
reprezentowa³ Maciej WoŸniak, dyrek-
tor Departamentu Ropy i Gazu. Czeski
punkt widzenia przedstawi³ Vaclav Bar-
tuska, specjalny wys³annik Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. 

Paneliœci zgodzili siê z ekspertem re-
prezentuj¹cym Instytut Sobieskiego, To-
maszem Chmalem, ¿e brakuje wspólnej
polityki unijnej dotycz¹cej bezpieczeñ-
stwa energetycznego na rynku dostaw
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Zarz¹d Izby Gospodarczej Ga-
zownictwa powo³a³ na stanowisko
wiceprezesa zarz¹du Karola Kalembê
z Biura Studiów i Projektów Gazow-
nictwa GAZOPROJEKT S.A. 

Karol Kalemba jest absolwentem
wydzia³u prawa i administracji Uni-
wersytetu Wroc³awskiego. Ukoñczy³
podyplomowe studium „Zarz¹dza-
nie prac¹” na Akademii Ekonomicz-
nej we Wroc³awiu oraz „In¿ynieria
Gazownictwa” na Politechnice War-
szawskiej. Obecnie koñczy podyplo-
mowe studia mened¿erskie MBA
prowadzone przez Gdañsk¹ Funda-
cjê Kszta³cenia Mened¿erów przy
Uniwersytecie Gdañskim. Posiada
równie¿ uprawnienia bieg³ego rewi-
denta. 

W bran¿y gazowniczej pracuje
od 1988 roku. Zaczyna³ jako g³ówny
ksiêgowy, potem zosta³ dyrektorem
ekonomicznym. Od dwunastu lat
jest prezesem i dyrektorem naczel-
nym Biura Studiów i Projektów Ga-
zownictwa „Gazoprojekt” S.A. we
Wroc³awiu. 

Karol Kalemba posiada odzna-
czenia: Generalny Dyrektor Górniczy
III Stopnia i „Zas³u¿ony dla Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa”. Ponadto posiada te¿ Honoro-
w¹ Odznakê SITPNiG, Z³oty Krzy¿
Zas³ugi, tytu³ „Z³otego in¿yniera
V-lecia” nadany przez „Przegl¹d
Techniczny”, odznakê „Zas³u¿ony
dla budownictwa” i „Zas³u¿ony dla
górnictwa RP”. 

Jest cz³onkiem prezydium Towa-
rzystwa Rozwoju Infrastruktury
ProLinea, cz³onkiem zarz¹du SITPNiG
– Oddzia³ Dolnoœl¹ski we Wroc³awiu,
a tak¿e Rady Izby Projektowania Bu-
dowlanego w Warszawie. 
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gazu i ¿e niezbêdne jest wypracowanie
jednolitego stanowiska pañstw cz³on-
kowskich. Wszyscy podkreœlali te¿ ko-
niecznoœæ podejmowania inicjatyw po-
zwalaj¹cych uniezale¿niæ siê od jednego
kierunku dostaw. 

Wa¿nym wk³adem w dyskusjê by³y
wypowiedzi Thora Otto Lohne, wice-
prezesa norweskiego koncernu Gassco,
jedynego reprezentanta kraju nienale-
¿¹cego do Unii Europejskiej. PGNiG SA
i Gassco s¹ cz³onkami Konsorcjum
Skanled, buduj¹cego gazoci¹g z Nor-
wegii do Szwecji i Danii, który ma byæ
elementem po³¹czenia Polski ze Ÿród³a-
mi gazu w Skandynawii. Norweski kie-
runek dostaw gazu jest kluczowy dla
zapewnienia Polsce, a poœrednio i Unii
Europejskiej bezpieczeñstwa energe-
tycznego. 

Dyskusjê moderowa³a dziennikarka
„Rzeczpospolitej”, Agnieszka £akoma. 

�� 6 wrzeœnia PGNiG przesz³o po-
myœlnie proces prekwalifikacji w postêpo-
waniu prowadzonym przez National Oil
Corporation (NOC) Libii na wybór opera-
tora na koncesjach poszukiwawczo-wyd-
obywczych wêglowodorów. Bloki konce-
syjne, o których mowa w przetargu, znaj-
duj¹ siê w basenach naftowych to Ghada-
mes, Sirt, Murzuq oraz Cyrenaica. 

�� 18 lipca PGNiG SA parafowa³o
w Kairze arabsk¹ i angielsk¹ wersjê
umowy koncesyjnej na poszukiwania
i eksploatacjê wêglowodorów w Arab-
skiej Republice Egiptu na Blok Bahariya.

PGNiG z³o¿y³o tak¿e stosown¹ wstêpn¹
gwarancjê bankow¹. 

Niew¹tpliwie jednym z powodów,
dla których koncern naftowy Shell, dru-
gi w œwiecie po ExxonMobil potentat na
rynkach naftowych, zainteresowa³ siê
nasz¹ spó³k¹, jest jej ekspansywnoœæ na
rynkach zagranicznych, g³ównie azjatyc-
kich, w dziedzinie badañ sejsmicznych.
W ci¹gu kilku ostatnich lat GT wykona³a
blisko 60 kompleksowych badañ sej-
smicznych w Polsce, Bu³garii, Indiach,
Iranie, Kazachstanie, Litwie, Niemczech
i w Rosji (Sachalin). 

�� 17 lipca koncern Shell przyzna³
Geofizyce Toruñ nale¿¹cej do GK
PGNiG kontrakt na realizacjê badañ
sejsmicznych w Syrii. Po raz pierwszy
w swej historii Shell powierzy³ wykona-
nie takich prac firmie z Europy Central-
nej. Dla toruñskiej spó³ki oznacza to
awans do œcis³ej œwiatowej czo³ówki
firm geofizycznych, gdy¿ standardy
Shella s¹ najwy¿szymi w przemyœle po-
szukiwañ naftowych. Szczególn¹ wagê
Shell przywi¹zuje do bezpieczeñstwa
i ochrony œrodowiska. 

�� 2 lipca GAZ – SYSTEM S.A. podpi-
sa³ porozumienia z PGNiG SA i operatora-
mi systemu dystrybucyjnego w sprawie
wy³¹czenia elementów maj¹tku z umowy
leasingowej. Operator Gazoci¹gów Prze-
sy³owych GAZ – SYSTEM S.A. okreœli³
wraz z Polskim Górnictwem Naftowym
i Gazownictwem SA (PGNiG) elementy
maj¹tku w³aœciwe dla systemu dystrybu-

cyjnego, które do koñca 2007 roku zosta-
n¹ wy³¹czone z umowy leasingu, na pod-
stawie aneksu do umowy podpisanego
przez spó³ki. Walne Zgromadzenie GAZ –
SYSTEM S.A. 29 czerwca 2007 roku wy-
razi³o zgodê na podpisanie aneksu do
umowy leasingu. 

GAZ – SYSTEM S.A., PGNiG SA
i operatorzy systemu dystrybucyjnego
podpisali tak¿e porozumienia reguluj¹-
ce sprawy zwi¹zane z wy³¹czeniem ele-
mentów maj¹tku z umowy leasingu.
GAZ – SYSTEM S.A. wy³¹cza z umowy
leasingowej tylko te elementy maj¹tku,
które nie s¹ niezbêdne do pracy opera-
tora systemu przesy³owego. 

Spó³ka skupi siê na zarz¹dzaniu klu-
czowymi gazoci¹gami i rozbudowie kra-
jowego systemu przesy³owego gazu
ziemnego. Sieæ gazoci¹gów zarz¹dzana
przez GAZ – SYSTEM S.A. zmniejszy siê
o oko³o 4,3 tys. kilometrów. Wy³¹czone
bêd¹ gazoci¹gi wysokiego ciœnienia, któ-
re maj¹ charakter dystrybucyjny. Proces
wy³¹czenia nie bêdzie mia³ wp³ywu na
zdolnoœæ przesy³ow¹ krajowego systemu
przesy³owego i jego bezpieczn¹ pracê.
Zmniejszy siê liczba punktów wyjœcia
z systemu, czyli miejsc odbioru gazu
ziemnego z systemu przesy³owego.
W zwi¹zku z wydzieleniem elementów
maj¹tku GAZ – SYSTEM S.A. bêdzie po-
nosi³ mniejsze koszty leasingu (mniejsze
raty leasingowe). Zmniejszone zostan¹
tak¿e koszty zwi¹zane z eksploatacj¹
systemu. 

�� 29 czerwca Operator Gazoci¹-
gów Przesy³owych GAZ – SYSTEM S.A.
oraz wschodnioniemiecki operator syste-
mu przesy³owego ONTRAS-VNG Ga-
stransport GmbH podpisali porozumienie
reguluj¹ce kwestie zwi¹zane z warunka-
mi technicznymi dotycz¹cymi stacji gra-
nicznych (Lasów, Gubin, Kamminke), na
których odbywa siê pomiar iloœci i jakoœci
gazu. Dokument okreœla tak¿e sposoby
i procedury wymiany informacji pomiê-
dzy operatorami oraz zasady postêpowa-
nia w sytuacjach awaryjnych. 

Podobne porozumienia operatorskie
GAZ – SYSTEM S.A. podpisa³ tak¿e
z operatorami na Bia³orusi (z firm¹ Biel-
transgaz dla punktów Wysokoje i Tietie-
rowka) oraz na Ukrainie (z firm¹
Ukrtransgaz dla punktu granicznego
Drozdowicze). 

Opr. (AC) 
Stanis³aw Zoñ, prezes zarz¹du Geofizyki Toruñ  i Eelco Sixma, g³ówny specjalista
ds. technicznych i HSE koncernu Shell, podczas wizytacji Grupy Sejsmicznej.
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W ostatnich dziesiêcioleciach, a zw³aszcza w ostatnich
latach, rozpoczêto na nowo intensywne poszuki-
wania zmierzaj¹ce do znalezienia innych noœników

energii ni¿ opartych na ropie naftowej, a wykorzystywanych
w jednostkach napêdowych pojazdów. Poszukiwania takie
wynikaj¹ z dwóch podstawowych czynników. Po pierwsze,
z ograniczeñ w zaspokojeniu coraz wiêkszego popytu na ro-
pê naftow¹, a po wtóre – z coraz wiêkszej œwiadomoœci, i¿
stosowanie paliw ropopochodnych istotnie przyczynia siê do
zwiêkszenia zanieczyszczenia atmosfery, w tym do wzrostu
efektu cieplarnianego. 

Restrykcyjne wymagania ekologiczne w wiêkszoœci roz-
winiêtych pañstw spowodowa³y korzystne zmiany w techno-
logiach i w technice przemys³owej, co prze³o¿y³o siê równie¿
na ograniczenie emisji szkodliwych sk³adników w spalinach.
Jednoczeœnie nast¹pi³ i ci¹gle trwa znacz¹cy wzrost liczby po-
jazdów samochodowych eksploatowanych w krajach rozwi-
niêtych i rozwijaj¹cych siê. 

Obecnie emisja zanieczyszczeñ atmosfery z transportu
ma ju¿ du¿y udzia³ w ogólnej emisji zanieczyszczeñ. Na

przyk³ad w pañstwach UE transport drogowy powoduje
obecnie ok. 25% emisji CO2 (wzrost od 1990 roku o 30%),
z tego na samochody osobowe przypada po³owa tej emisji. 

Poszukiwania nowych rozwi¹zañ w tym zakresie dla po-
jazdów samochodowych id¹ w dwóch kierunkach. Pierwszy
to inne rozwi¹zanie napêdu (napêdy elektryczne, hybrydo-
we, ogniwa paliwowe), a drugi kierunek dotyczy innych pa-
liw b¹dŸ Ÿróde³ energii (LPG, alkohole i estry, biogaz, gaz
ziemny, paliwa syntetyczne, wodór, energia s³oneczna). 

Bez w¹tpienia najbardziej perspektywicznym z wymie-
nionych powy¿ej rozwi¹zañ jest zastosowanie wodoru jako
paliwa (najprawdopodobniej w ogniwach paliwowych).
Obecnie wymaga to jednak ekonomicznie uzasadnionych

– paliwo do twojego
samochodu

Wraz z pojawieniem siê pierwszych silników 
spalinowych rozpoczêto równie¿ poszukiwania
odpowiednich do nich paliw. Liczne próby
i eksperymenty z paliwami sta³ymi, gazowymi
i p³ynnymi doprowadzi³y w konsekwencji
do dominacji paliw p³ynnych, a¿ do czasów
obecnych.

CNG

Jan Sas

Rys. 1. Liczba pojazdów NGV na œwiecie w latach 1998 – 07.2007
(dane IANGV) 
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rozwi¹zañ w zakresie pozyskiwania wodoru (na Ziemi nie ma
zasobów czystego wodoru) oraz takich samych rozwi¹zañ
dotycz¹cych magazynowania tego paliwa w zbiornikach po-
jazdów. 

Koniecznoœæ rozwi¹zania powy¿szych zagadnieñ oddala
perspektywê powszechnego stosowania wodoru jako paliwa
na dalsze 15 – 20 lat. 

Spoœród innych stosowanych ju¿ rozwi¹zañ obecnie istot-
ne znaczenie maj¹ trzy: 
1. LPG (propan-butan). Na œwiecie jeŸdzi ok. 9 – 10 mln

pojazdów na to paliwo. W Polsce, obok Korei P³d. jest
najwiêcej na œwiecie pojazdów na LPG (nieco ponad
2 mln). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e LPG nie jest w³a-
œciwie paliwem alternatywnym wobec oleju napêdo-
wego i benzyn, gdy¿ równie¿ pochodzi z przerobu ro-
py naftowej. 

2. Paliwa odnawialne (alkohole, estry) uzyskiwane z przero-
bu roœlin. Bardzo modne w ostatnim okresie – zw³aszcza
wœród polityków, biopaliwa budz¹ jednak pewne zastrze-
¿enia. Paliwa te s¹ drogie i aby znalaz³y nabywców musz¹
byæ dotowane, po wtóre coraz czêœciej pojawiaj¹ siê roz-
bie¿ne oceny dotycz¹ce skutków ekologicznych ich stoso-
wania, gdy wzi¹æ pod uwagê procesy fizykochemiczne
produkcji takich paliw, ³¹cznie ze skutkami ich spalania
w silnikach. Nie mo¿na pomin¹æ równie¿ wp³ywu na eko-
system ogromnych area³ów upraw koniecznych dla pozy-
skania znacz¹cej iloœci takich paliw. 

3. Gaz ziemny (sprê¿ony do 200 – 250 barów – CNG lub
skroplony – LNG). To jedyne obecnie paliwo alternatyw-

ne, stosowane w wielu krajach w znacznej iloœci, które
mniej zanieczyszcza œrodowisko naturalne ni¿ paliwa
oparte na przerobie ropy naftowej, które jest tañsze ni¿
pozosta³e paliwa alternatywne, oraz dla którego istniej¹
sprawdzone, bezpieczne i produkowane w skali przemy-
s³owej instalacje, zbiorniki i pojazdy. 
Pozytywne strony stosowania gazu ziemnego jako pa-

liwa do pojazdów dostrze¿ono w wielu krajach, i to nie
tylko w Europie. Dynamiczny rozwój tej technologii na-
st¹pi³ w drugiej po³owie lat 90. XX wieku. Polska ma rów-
nie¿ swoje doœwiadczenia (ok. 3 tys. pojazdów technicz-
nych „gazownictwa” i szeœæ stacji tankowania CNG w la-
tach 50., a tak¿e szeœæ autobusów CNG je¿d¿¹cych w Kra-
kowie w latach 1993 – 1996). 

POJAZDY I STACJE CNG

W ostatnich 2 – 3 latach w kilkunastu krajach nast¹pi³
bardzo szybki rozwój iloœciowy wykorzystania CNG jako pa-
liwa do pojazdów. Dane liczbowe przedstawiono w tabeli 2. 

Obecnie pojazdy na gaz ziemny stanowi¹: 
na œwiecie: 0,84%
w UE: 0,21%
w Polsce: 0,01%
Nale¿y dodaæ, i¿ praktycznie wszystkie renomowane fa-

bryki samochodów maj¹ w swoich ofertach pojazdy na gaz
ziemny. W Europie oferowanych jest obecnie ponad 50 mo-
deli takich pojazdów. 

Tab. 1. Liczba pojazdów CNG w wybranych krajach

Kraj Pojazdy [tys. szt.]
2001 2004 07.2007

Argentyna 686,5 1288,5 1650,0

Pakistan 210,0 550,0 1550,0

Brazylia 120,0 850,0 1425,5

W³ochy 370,0 434,0 432,9

Indie 25,0 204,0 334,8

Iran 0,8 1,0 263,7

USA 105,0 128,0 146,9

Chiny 36,0 69,3 127,1

Ukraina b.d. 55,0 100,0

Rosja 21,0 40,5 75,0

Egipt 24,1 54,8 69,4

Niemcy 10,0 19,4 55,3

Francja 4,5 7,1 10,2

Bia³oruœ b.d. 5,5 5,5

Polska 0,1 0,3 1,4

Œwiat 1792,8 3935,2 6945,6

Ÿród³o: dane IANGV i archiwum autora �

Tab. 2. Liczba stacji tankowania CNG i liczba pojazdów przypa-
daj¹ca na jedn¹ stacjê tankowania w wybranych krajach (dane
IANGV i archiwum autora) 

Kraj Liczba stacji tankowania CNG
[szt]/liczba pojazdów przypadaj¹ca

na 1 stacjê tankowania [szt.]

2001 2004 07.2007

Argentyna 950/723 1127/1143 1640/1006

USA 1250/84 1300/98 1600/92

Brazylia 131/916 630/1349 1425/1000

Pakistan 200/1050 423/1300 1350/1148

Niemcy 146/68 322/60 720/77

W³ochy 369/1003 463/937 609/711

Chiny 70/514 270/257 415/306

Rosja 205/151 b.d. 218/344

Ukraina b.d. 130/423 200/500

Iran b.d. 18/56 199/1325

Indie b.d. 166/1229 198/1691

Egipt 52/463 78/702 99/701

Polska 4/30 9/38 26/54

Œwiat 1801/995 6400/614 10982/632
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KORZYŒCI EKOLOGICZNE
Stosowanie gazu ziemnego jako paliwa jest korzystne dla

œrodowiska naturalnego. Wynika to z niskiej emisji szkodli-
wych sk³adników spalin oraz niskiego poziomu ha³asu pracy
silników gazowych (dane w tabeli 3). 

Zmniejszenie emisji CO2 jest bardzo korzystne g³ównie
ze wzglêdu na zagro¿enie efektem cieplarnianym, natomiast
obni¿enie poziomu emisji ha³asu, emisji NOx, a zw³aszcza
cz¹steczek sta³ych, jest czynnikiem bardzo istotnym, zmniej-
szaj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzkiego. 

Znaczenie paliw ekologicznych w transporcie docenia Komi-
sja Europejska. Z projektu nowej dyrektywy (2005/0283 COD)
dotycz¹cej ekologicznie czystych pojazdów wynika (art. 3) i¿: 

„Pañstwa cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek zapewnienia,
aby organa publiczne i niezale¿ne podmioty gospodarcze,
œwiadcz¹ce us³ugi transportowe na podstawie koncesji lub
zezwolenia organu publicznego, przeznacza³y kontyngent
w wysokoœci 25% ich ca³kowitych zakupów lub leasingu
pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej wiêkszej ni¿
3,5 t na ekologicznie czyste pojazdy”. W projekcie wœród
tych paliw wymieniono gaz ziemny. 

Z innych nowych wytycznych Komisji Europejskiej wyni-
ka, i¿ w najbli¿szym czasie zostan¹ przyjête odpowiednie
przepisy ograniczaj¹ce emisjê CO2 w samochodach osobo-
wych, œrednio do poziomu 120 gramów CO2 na jeden kilo-
metr (przy obecnych 163 gramach). Przepisy takie maj¹ obo-
wi¹zywaæ od roku 2012. Wprowadzenie powy¿szych przepi-
sów bêdzie korzystne dla silników zasilanych gazem ziem-
nym, gdy¿ w wielu przypadkach takie wymagania s¹ ju¿
spe³niane. 

BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE

Dywersyfikacja paliw powoduje poprawê poziomu bez-
pieczeñstwa energetycznego. Stosowanie gazu ziemnego –
zw³aszcza w transporcie publicznym jest w³aœnie tak¹ alter-
natyw¹. Dostrzega siê to w wielu krajach, np. we Francji,
gdzie we wszystkich miastach powy¿ej 200 tys. mieszkañ-
ców w transporcie publicznym ju¿ s¹, lub bêd¹ niebawem,
wykorzystywane równie¿ autobusy NGV.

Podobne dzia³ania zwiêkszaj¹ce poziom bezpieczeñ-
stwa transportu ludzi i towarów poprzez stosowanie pa-
liw  alternatywnych (g³ównie CNG) s¹ stosowane

w USA, gdzie zak³ada siê, i¿ do 2017 roku 15% pojaz-
dów  bêdzie zasilanych paliwem w postaci gazu ziemne-
go lub wodoru.

W Polsce mamy mo¿liwoœci wykorzystania gazu ziem-
nego pochodz¹cego z rodzimych zasobów dla poprawy
poziomu bezpieczeñstwa funkcjonowania transportu –
czego nie mo¿na powiedzieæ o paliwach z ropy naftowej,
w tym o LPG. 

Jeœli za³o¿yæ, ¿e poprawa poziomu bezpieczeñstwa ener-
getycznego w transporcie publicznym w Polsce mo¿e nast¹-
piæ, jeœli dla 20% pojazdów komunikacji miejskiej zastoso-
wano by gaz ziemny jako paliwo, wówczas zapotrzebowanie
na CNG wynios³oby ok. 140 – 150 mln m3 rocznie. Przy
obecnym poziomie krajowego wydobycia gazu ziemnego
jest to iloœæ znikoma (ok. 3 – 4%). Niestety, dotychczas takie
mo¿liwoœci poprawy bezpieczeñstwa energetycznego
w transporcie – zw³aszcza publicznym, nie s¹ u nas brane
pod uwagê. 

Rys. 3. Lokalizacja stacji tankowania CNG w Polsce

Tab. 3. Efekty ekologiczne stosowania gazu ziemnego jako
paliwa

Czynnik Zmniejszenie emisji
w porównaniu w porównaniu

z silnikami z silnikami 

benzynowymi dieslowskimi

CO 60 – 80% 70 – 90%

NMHC 85% 40 – 60%

NOx 50 – 80% 80 – 90%

CO2 20% – 

PM – 99%

ha³as 3 – 7 dB

Rys. 2. Liczba ogólnodostêpnych stacji tankowania CNG i liczba
pojazdów CNG w Polsce

�



UWAGI KOÑCOWE
Doœwiadczenia w innych krajach w stosowaniu gazu

ziemnego jako paliwa do pojazdów, dotychczasowe nasze
polskie dzia³ania dla wdro¿enia technologii NGV w trans-
porcie, a przede wszystkim podejmowane inicjatywy na
poziomie UE powinny napawaæ optymizmem co do przy-
sz³oœci tej technologii. Tak jednak w Polsce nie jest. Nie-
korzystnym zjawiskiem s¹ projekcje objêcia tego paliwa
podatkiem akcyzowym. Ministerstwo Finansów usilnie
d¹¿y do wprowadzenia takiego podatku na CNG, co mo-

g³oby spowodowaæ skuteczne zahamowanie wykorzysta-
nia tego bardzo ekologicznego paliwa do pojazdów. Za-
pêdy podatkowe s¹ tym dziwniejsze, ¿e korzyœci bud¿eto-
we z akcyzy przy obecnym poziomie zapotrzebowania na
CNG wynios³yby 3 – 4 miliony z³otych rocznie, by w dal-
szych latach w ogóle znikn¹æ. Trudno wiêc znaleŸæ racjo-
nalne przes³anki dla stanowiska fiskusa w sprawie akcyzy
na najbardziej ekologiczne, mo¿liwe obecnie do stosowa-
nia paliwo do pojazdów. 

Jeœli w Polsce maj¹ zaistnieæ warunki dla rozwoju tego
nowoczesnego paliwa, tak abyœmy zbli¿yli siê poziomem sto-
sowania CNG do œredniej w UE, konieczne jest zrealizowanie
kilku podstawowych dzia³añ. Za najwa¿niejsze z nich nale¿y
uznaæ: 
� opracowanie i przyjêcie rz¹dowej strategii rozwoju paliw

alternatywnych uwzglêdniaj¹cej NGV, wraz z programem
rozwoju infrastruktury,

� stworzenie œrodowiska prawnego (ustawy, rozporz¹dze-
nia, polityka fiskalna), umo¿liwiaj¹cego zrealizowanie wy-
tycznych UE w tym zakresie,

� ustalenie standardów prawnych i technicznych dla bez-
piecznego rozwoju NGV w Polsce. 
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e nie tylko w okresie kampanii

wyborczej, ale równie¿ w przysz³oœci rozs¹dek decydentów
nie pozwoli na wyeliminowanie  gazu ziemnego z polskiego
rynku paliw do pojazdów. �

Jan Sas
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Tab. 4. Zapotrzebowanie na paliwa dla transportu w Polsce (da-
ne dla roku 2005, a dla gazu ziemnego – dla roku 2006) 

Wyszczegól- Ropa naftowa LPG Gaz ziemny

nienie [mln ton] [mln ton] [mln m3]

Import 16,6 2,23 9 400

Wydobycie/
produkcja
krajowa 0,9 0,2 4 300

Zu¿ycie

do pojazdów10,9 (E, ON) 1,75 5,5

Pokrycie za-

potrzebowa-

nia ze Ÿróde³

krajowych [%] 4% 11% 100%

* dane z Raportu BP, PGNiG oraz Raportu PIPP 2005

Gaz ziemny jako Ÿród³o energii w transporcie samo-
chodowym – w transporcie publicznym, ale tak¿e
w samochodach osobowych – to ograniczenie emisji

gazów cieplarnianych, to zmniejszenie ha³asu ulicznego
w wielkich aglomeracjach. Z punktu widzenia ekologii jest
to wiêc bardzo korzystne rozwi¹zanie w poszukiwaniu al-
ternatywnych Ÿróde³ energii. Szkoda zatem, ¿e nie wszyscy
to doceniaj¹, w tym zw³aszcza Ministerstwo Finansów, któ-
re wci¹¿ podejmuje próby obci¹¿enia gazu ziemnego po-
datkiem akcyzowym. Komitet sta³y Rady Ministrów w pro-
jekcie ustawy o podatku akcyzowym, gaz ziemny – i odna-
wialne Ÿród³a energii – zwolni³ z tego podatku do roku
2013. Ale niepewny jest los tego projektu, nie wiadomo,
jak zostanie potraktowany w ostatecznym przed³o¿eniu
rz¹dowym i jak zakoñcz¹ siê g³osowania sejmowe w tej
sprawie. Miejmy nadziejê, ¿e zapis w projekcie ustawy zo-
stanie zachowany. Tak przecie¿ kwestia ta jest potraktowa-
na w wielu krajach Unii Europejskiej. Najdalej poszli Niem-
cy. Oni najbardziej aktywnie wspieraj¹ stosowanie gazu
ziemnego w pojazdach samochodowych. Nie tylko posta-
nowiono utrzymaæ najni¿sz¹ dopuszczaln¹ stawkê akcyzy
do 2020 roku, ale tak¿e wspieraæ ze œrodków rz¹dowych
inwestycje – zarówno przewoŸników, kupuj¹cych autobusy
na gaz CNG, jak i spó³ki buduj¹ce punkty tankowania CNG.
W programie rz¹dowym za³o¿ono, ¿e do koñca 2008 roku
powinno powstaæ tysi¹c takich punktów na terenie Nie-
miec. Wydano ponad milion euro na kampaniê informacyj-
n¹ o zaletach korzystania z CNG w samochodach. Jakie
efekty przynosi ten program, niech œwiadczy fakt, ¿e do
koñca czerwca br. powsta³o w Niemczech ju¿ oko³o 700 ta-
kich stacji CNG. Spodziewaj¹ siê przy tym, ¿e do koñca
2010 roku po drogach niemieckich bêdzie jeŸdziæ 0,5 mln
samochodów wykorzystuj¹cych CNG. 

Powa¿ne dyskusje w tej sprawie prowadzone s¹ w Ho-
landii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Nie widzê powodów,
obyœmy nie mogli skorzystaæ z tych doœwiadczeñ tak¿e
w Polsce. Znam opinie polskich firm komunalnych, które
poczyni³y powa¿ne inwestycje w rozwój komunikacji miej-
skiej wykorzystuj¹cej CNG i które niepokoj¹ siê, ¿e ma-
newry Ministerstwa Finansów wokó³ podatku akcyzowego
zniwecz¹ ich biznesplany, wyd³u¿aj¹c znacznie czas zwrotu
z tych inwestycji. Podobne opinie zg³aszaj¹ przedstawiciele
spó³ek gazowych, które inwestuj¹ w rozwój sieci stacji
CNG. By³oby nieuczciwe, by naraziæ ich na ryzyko strat po-
przez zaskakuj¹ce zmiany warunków rozliczenia inwestycji. 

Dobrze, ¿e zapisano w projekcie ustawy zwolnienie
CNG z podatku akcyzowego. Szkoda, ¿e na tak krótki
okres, co mo¿e zahamowaæ inwestycje w dziedzinie, która
jest w pocz¹tkowej fazie rozwoju. �

Urszula Gacek
senator Platformy Obywatelskiej

Dajmy
szansê CNG 



T a oczywista konstatacja z tru-
dem przebija siê do œwiadomo-
œci decydentów odpowiedzial-

nych za kszta³t systemu podatkowe-
go, chêtnych zawsze do poszukiwa-
nia dodatkowych wp³ywów do bu-
d¿etu, z trudem zaœ przyjmuj¹cych
argumenty tych, którzy wskazuj¹, ¿e
owe przychody s¹ symboliczne,
a mo¿e ich zabrakn¹æ w ogóle, gdy
ich Ÿród³o zostanie skuteczne wysu-
szone. A tak mo¿e siê staæ w przy-
padku, gdy wprowadzony podatek
akcyzowy na gaz ziemny zniechêci
producentów gazu CNG do rozwoju
sieci stacji do tankowania, a produ-
centów samochodów – i przedsiê-
biorstwa komunalne inwestuj¹ce
w autobusy napêdzane gazem – do
realizacji tych inwestycji. Wszystkie
bowiem wyliczenia wskazuj¹, ¿e dzi-
siejszy stosunek ceny gazu ziemnego
do ceny paliw konwencjonalnych po-
zwala na zwroty z inwestycji w okre-
sie œrednioterminowym, co daje

przedsiêbiorstwom mo¿liwoœæ op³a-
calnego inwestowania. W przypadku
na³o¿enia akcyzy bêdzie to niemo¿li-
we. Biznes plany przedsiêbiorstw ko-
munalnych – wykonane dla inwesty-
cji w najbardziej popularne na rynku
autobusy na gaz – pokazuj¹, ¿e bez
akcyzy okres zwrotu kosztów ponie-
sionych na instalacjê w jednym auto-
busie wynosi od 4 do 8 lat (w zale¿-
noœci od przebiegu), po na³o¿eniu
podatku – 15 lat. Wszystko wskazuje
równie¿ na to, ¿e w przypadku wpro-
wadzenia akcyzy przepadn¹ zainwe-
stowane pieni¹dze – zarówno w roz-
wój stacji tankowania, jak i zakup aut
na CNG (od 2003 roku zainwestowa-
no oko³o 100 mln z³). Wprowadzenie
akcyzy na CNG zapewni bardzo nik³e
wp³ywy do bud¿etu – jedynie na po-
ziomie co najwy¿ej 4 mln z³ rocznie,
które wp³ywaæ bêd¹ maksymalnie
przez okres 1-2 lat – bo nast¹pi likwi-
dacja rynku gazu ziemnego do napê-
du silników spalinowych. Z oczywi-

stych powodów – nikt nie bêdzie za-
interesowany nierentownymi inwe-
stycjami. 

Tymczasem logika tych inwestycji
jest czytelna i oczywista. Bez ma³a
wszystkie przedsiêbiorstwa miejskiego
transportu publicznego znajduj¹ siê
trudnej sytuacji finansowej. Tabor,
którym dysponuj¹ wymaga najczêœciej
pilnej modernizacji. Szefowie tych
firm musz¹ zatem bardzo solidnie li-
czyæ koszty i efektywnoœæ koniecznych
inwestycji. Jak wskazuj¹ doœwiadcze-
nia spó³ek komunalnych z terenu Pod-
karpacia – pioniera w zakresie promo-
wania gazowego napêdu w komuni-
kacji miejskiej – przestawianie posia-
danego taboru na gaz ziemny jest bar-
dzo op³acalne. Stopa zwrotu ponad
trzykrotnie przekracza koszt inwesto-
wanego kapita³u. Nic przeto dziwne-
go, ¿e administracja lokalna jest zain-
teresowana kolejnymi inwestycjami,
bo oznacza to w d³u¿szym okresie ni¿-
sze nak³ady na komunikacjê – zysk dla
bud¿etów miast – i wdziêcznoœæ
mieszkañców za ceny biletów. 

W ocenach i analizach rodz¹cego
siê tak naprawdê rynku CNG powin-
no siê braæ pod uwagê fakt, ¿e jest to
atrakcyjne paliwo nie tylko dla komu-
nikacji miejskiej, ale tak¿e dla u¿yt-
kowników pojazdów osobowych
i dostawczych. Tym bardziej, ¿e spó³-
ki gazowe z GK PGNiG S. A. urucha-
miaj¹ atrakcyjne promocje, na przy-
k³ad dop³acaj¹ do ka¿dej zamonto-
wanej w samochodzie instalacji na
gaz ziemny. 

Czy nale¿y jeszcze kogoœ przeko-
nywaæ, ¿e inwestowanie w tak bar-
dzo atrakcyjn¹ cenowo i ekologiczn¹
technologiê powinno zyskaæ uznanie
decydentów, powinno znaleŸæ siê
pod ochron¹ pañstwa odpowiedzial-
nego za zrównowa¿ony rozwój, od-
powiedzialnego za wype³nianie dy-
rektyw Unii Europejskiej, w zgodzie
z projektem Target 2020 o zastoso-
waniu energii odnawialnej w celu po-

TEMAT WYDANIA

AKCYZO, pozwól ¿yæ

Podstawowym warunkiem upowszechnienia CNG
jako ekologicznego paliwa silnikowego jest utrzymanie
jego konkurencyjnoœci cenowej poprzez wy³¹czenie
z opodatkowania podatkiem akcyzowym. 

Adam Cymer
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O „efekcie cieplarnianym”, który jest
g³ówn¹ przyczyn¹ zmian klimatu, mówi siê
ju¿ od kilkunastu lat. Naukowcy z miêdzy-
rz¹dowego panelu ONZ ds. zmian klima-
tycznych (IPCC) na poczatku 2007 roku
stwierdzili, ¿e za podniesienie temperatury
Ziemi odpowiadaj¹ w przewa¿aj¹cej mie-
rze gazy emitowane przez cz³owieka,
wœród nich wystêpuj¹cy w najwiêkszych
iloœciach dwutlenek wêgla. Wed³ug modeli
klimatycznych do roku 2050 koncentracja
tego gazu w atmosferze mo¿e byæ nawet
dwa razy wy¿sza ni¿ przed rozpoczêciem
rewolucji przemys³owej. Produkcja energii
z wêgla i innych paliw kopalnych, transport
i przemys³ energoch³onny s¹ g³ównymi po-
wodami tych zmian. Jakie bêd¹ skutki?
Podniesie siê poziom oceanów i mórz,
zwiêkszy czêstotliwoœæ i intensywnoœæ
gwa³townych zjawisk atmosferycznych
a tak¿e dotkliwoœæ powodzi i susz, rozsze-
rzy siê zasiêg wystêpowania chorób zakaŸ-
nych, wyginie olbrzymia liczba gatunków
roœlin i zwierz¹t. 

Jedynie zmniejszenie globalnej emisji
dwutlenku wêgla mo¿e spowolniæ wzma-
gaj¹cy siê efekt cieplarniany. Oprócz wyko-
rzystania w wiêkszym stopniu odnawial-
nych Ÿróde³ energii, g³ównym narzêdziem
w walce ze zmianami klimatycznymi jest
efektywnoœæ energetyczna – w energetyce,
przemyœle, transporcie i w gospodarstwie
domowym. W transporcie efektywnoœæ ta
wyra¿a siê rosn¹c¹ liczb¹ sprzedawanych
pojazdów wykorzystuj¹cych technologie
hybrydowe, ogniwa paliwowe lub spalaj¹-
ce biopaliwa, bêd¹ce odnawialnym Ÿró-
d³em energii. 

Zastosowanie do napêdu silników spa-
linowych gazu ziemnego jest kolejn¹ tech-
nologi¹ wspomagaj¹c¹, redukcj¹ emisji
CO2, oraz zanieczyszczeñ takich, jak wê-
glowodory, tlenki azotu, sadze, tlenki siarki.
Samochody i autobusy napêdzane gazem
ziemnym przyczyniaj¹ siê do zredukowania
o 70 – 80% wydzielanych wêglowodorów
i NOx, natomiast redukcja emisji dwutlen-
ku wêgla zbli¿ona jest do 20%. Samocho-
dy napêdzane sprê¿onym gazem ziemnym
(CNG) spe³niaj¹ bez problemu normy EU-
RO 4 i EURO 5. 

W kilkunastu miastach europejskich
zosta³y ju¿ zrealizowane projekty „gazyfi-
kacji” taboru miejskiego, efektem czego

jest mniejsza iloœæ zanieczyszczeñ w powie-
trzu. Kilka miast organizuj¹cych igrzyska
olimpijskie zrealizowa³o takie projekty,
równie¿ dla celów wizerunkowych. 

Francja i Niemcy planuj¹ osi¹gniêcie
wskaŸnika 50% taboru zasilanego CNG. 

Technologia CNG ma, niestety, kilka
wad: S¹ to: mniejszy zasiêg pojazdów
CNG, wy¿szy koszt zakupu nowego pojaz-
du na CNG, d³u¿szy czas tankowania pali-
wa oraz, w odniesieniu do naszego kraju,
uboga sieæ stacji tankowania gazu. Jednak
lista zalet pojazdów zasilanych CNG jest
znacznie d³u¿sza: redukcja emisji szkodli-
wych substancji jest bezdyskusyjna, nie s¹
emitowane substancje sta³e (sadza), wiêc
automatycznie eliminowane jest zjawisko
dymienia, silniki napêdzane CNG maj¹
wiêksz¹ ¿ywotnoœæ dziêki niewymywaniu
filmu olejowego ze œcian cylindrów, silniki
takie s¹ równie¿ cichsze o ok. 10 dB, w po-
równaniu z rozwi¹zaniami klasycznymi.
Gaz ziemny jest l¿ejszy od powietrza, co
jest wa¿ne ze wzglêdów bezpieczeñstwa,
oraz ma dwukrotnie wy¿sz¹ temperatur¹
zap³onu w porównaniu z paliwami p³yn-
nymi. Kwestie cenowe przemawiaj¹ zdecy-
dowanie za gazem ziemnym. 

W Polsce pojazdy na gaz ziemny zbyt
wolno zdobywaj¹ popularnoœæ, przede
wszystkim w przedsiêbiorstwach komuni-
kacji publicznej. Niestety, na palcach jednej
rêki mo¿na policzyæ producentów samo-
chodów oferuj¹cych auta na CNG. Szansê
rozwoju mo¿na upatrywaæ w prawodaw-
stwie unijnym, które przewiduje stopniowe
zaostrzanie norm emisyjnych zarówno
w odniesieniu do zanieczyszczeñ konwen-
cjonalnych, jak i dwutlenku wêgla. 

S¹dzê, ¿e nasz rz¹d powinien rozwa-
¿yæ, w zwi¹zku ze stosowan¹ szeroko ulg¹
podatkow¹ VAT na pojazdy typu SUV, któ-
ra zaowocowa³a zwiêkszeniem popytu
o kilkaset procent na te paliwo¿erne i wy-
soce emisyjne samochody, równie¿ podob-
n¹, lub wiêksz¹ zachêtê, która sk³ania³aby
do zakupu aut hybrydowych lub wykorzy-
stuj¹cych sprê¿ony gaz ziemny. Kupuj¹c
masowo du¿e samochody z olbrzymimi sil-
nikami nie uchronimy klimatu przed groŸ-
nymi zmianami. �

Wojciech Stêpniewski
Autor jest kierownikiem pojektu

WWF Klimat i Energia

Sprê¿ony gaz ziemny
w pojazdach a zmiany klimatu 
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prawy stanu œrodowiska. Obecnie
wiele krajów cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej korzysta z derogacji umo¿-
liwiaj¹cych obni¿one lub zerowe
stawki akcyzy na gaz ziemny (me-
tan), wykorzystywany jako paliwo sil-
nikowe (s¹ to: Austria, Belgia, Cze-
chy, Estonia, Finlandia, Holandia, Ir-
landia, Luksemburg, S³owenia, Wê-
gry, Wielka Brytania) 

I jeszcze jeden aspekt sprawy. In-
westowanie w ekologiczn¹ technolo-
giê CNG nie anga¿uje œrodków bud¿e-
towych. Wszystkie inwestycje finanso-
wane s¹ albo ze Ÿróde³ prywatnych,
albo przez dostawców gazu ziemnego.
Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e w pro-
gramach operacyjnych UE na lata
2007 – 2013 zapisane s¹ fundusze na
rozwój flot w komunikacji publicznej,
w których wykorzystane bêdzie pali-
wo CNG. 

Wnioski, jakie p³yn¹ z analizy ryn-
ku CNG w Polsce s¹ oczywiste. Ko-
nieczna jest jednoznacznie okreœlona
polityka ekologiczna pañstwa, zgod-
na z unijnymi dyrektywami, w której
promowane bêd¹ wszystkie alterna-
tywne wobec tradycyjnych paliw Ÿró-
d³a energii, w tym technologia CNG.
I tej strategii pañstwa musz¹ zostaæ
podporz¹dkowane wszystkie regula-
cje szczegó³owe, w tym polityka po-
datkowa. Chcia³oby siê odnieœæ wra-
¿enie, ¿e takie rozumowanie zosta³o
ju¿ zaakceptowane, skoro w projek-
cie ustawy o podatku akcyzowym
z 23 sierpnia br. w art. 25 pkt 4
zapisano: zwalnia siê od akcyzy, do
13 paŸdziernika 2013 roku lub do
czasu, gdy udzia³ gazu ziemnego
w konsumpcji energii na terytorium
kraju osi¹gnie 25%. Jednak¿e w mo-
mencie, gdy udzia³ gazu ziemnego
w konsumpcji energii osi¹gnie 20%,
do 13 paŸdziernika 2013 roku stosu-
je siê skalê akcyzy stanowi¹c¹ 50%
stawki okreœlonej w art. 80 ust. 1 pkt
12 (gazy ziemne i pozosta³e wêglo-
wodory w stanie gazowym i skroplo-
ne, przeznaczone do napêdu silników
spalinowych bez wzglêdu na kod CN
– 695,00 z³/1000 kg). 

Czy jednak takie prawo znajdzie
uznanie ustawodawcy, zobaczymy
ju¿ po wyborach. Na dzisiaj mo¿emy
(?) zachowaæ umiarkowany opty-
mizm. 



NASZ WYWIAD
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Na stanowisko prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
przychodzi pan z doœwiadczeniem naukowca, który zaj-
mowa³ siê prawem gospodarczym, a pana liczne publika-
cje dotyczy³y g³ownie zagadnieñ wolnoœci gospodarczej
oraz gospodarki sektora publicznego. Czy wró¿y to ry-
ch³¹ wolnoœæ na rynku energii? 

W pewnym obszarze – w elektroenergetyce – wolny ry-
nek staje siê rzeczywistoœci¹. Zmiany w funkcjonowaniu
spó³ek tego sektora, by ten wolny rynek móg³ funkcjonowaæ,
wydzielenie operatorów systemu dystrybucyjnego i uwolnie-
nie rynku od 1 lipca br. to tak¿e dzia³ania temu sprzyjaj¹ce.
Zró¿nicowanie technologii wytwarzania, planowana prywa-
tyzacja, istnienie prawdziwie konkurencyjnych podmiotów
to doœæ solidne podwaliny wy³aniaj¹cego siê wolnego rynku
energii elektrycznej. Z inn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia
w sektorze gazowym i ciep³owniczym. Trudno mówiæ o wol-
nym rynku, na którym nie bardzo widaæ konkuruj¹ce firmy
o jakimœ znacz¹cym potencjale. To jest problem. By wizja
wolnoœci gospodarczej w tym obszarze sta³a siê realna, ko-
nieczne s¹ takie zmiany – nie tylko regulacje prawne – które
pozwol¹ wejœæ konkurencji. A tego bez udzia³u pañstwa –
a tak¿e czynników politycznych – nie da siê zrobiæ. 

W rz¹dowym dokumencie okreœlaj¹cym politykê pañ-
stwa wobec sektora gazowego bardziej jednak akcentu-
je siê kwestie bezpieczeñstwa energetycznego ni¿ pro-
blem konkurencyjnego rynku. 

To prawda. Kwestia liberalizacji rynku wystêpuje w doku-
mencie rz¹dowym, ale bezpieczeñstwo – rozumiane jako ci¹-
g³oœæ dostaw gazu, obecna i perspektywiczna – zosta³o uzna-
ne za priorytet w polityce pañstwa wobec tego sektora. 

A zatem jedynym krokiem w kierunku wolnego ryn-
ku bêd¹ kolejne zmiany organizacyjne w funkcjonowa-
niu PGNiG SA, by zrobiæ nieco miejsca dla raczkuj¹cej
konkurencji? 

Pewne przekszta³cenia, które ju¿ wczeœniej nast¹pi³y 
– wydzielenie operatora systemu przesy³owego i operatorów

systemów dystrybucyjnych – powoduj¹, ¿e konkurencja jest
w stanie zaistnieæ, bo wszystkie warunki formalnoprawne s¹
spe³nione. Pozostaj¹ bariery rynkowe, bo po stronie sprze-
dawcy wystêpuje niemal monopol. Czy nowi sprzedawcy
maj¹ szanse pojawiæ siê na rynku? Dzisiaj wydaje siê to ma-
³o prawdopodobne. Ale trzeba powiedzieæ, ¿e uznanie bez-
pieczeñstwa energetycznego za kluczow¹ kwestiê rodzi
pewne sytuacje kolizyjne z budowaniem konkurencyjnego
rynku. Dotyczy to na przyk³ad problemu magazynowania za-
pasów przez potencjalnych nowych importerów. To oznacza,
¿e tak d³ugo, jak nie bêdziemy dysponowali odpowiedni¹
pojemnoœci¹ magazynow¹ – a takie inwestycje s¹ kosztowne
i d³ugotrwa³e – potencjalni nowi importerzy bêd¹ mieli
utrudniony dostêp do rynku. 

Regulator rynku nie ma zatem wielkiego wp³ywu na
kreowanie wolnoœci gospodarczej. 

Warunki prawne s¹ spe³nione, by kreowaæ wolny rynek.
O jego ograniczeniach technicznych – pojemnoœci magazynowe
i niedostatki infrastruktury dystrybucyjnej i barierach rynku –
dominacja jednego sprzedawcy – ju¿ wspomnia³em. Oznacza
to, ¿e monitorowanie rynku i dba³oœæ o przestrzeganie tych wa-
runków brzegowych to zasadnicze zadanie regulatora, by
w momencie, gdy warunki techniczne pozwol¹ na wejœcie na
rynek innych jego uczestników, zachowaæ regu³y konkurencyj-
noœci. Dzisiaj oznacza to ochronê niezale¿noœci operatorów sys-
temów dystrybucyjnych, operatora systemu przesy³owego,
a tak¿e przestrzeganie równoprawnego traktowania wszystkich
uczestników rynku zgodnie z kodeksem sieci. 

A na jakim etapie jest przyjêcie kodeksu sieci dystry-
bucyjnych? 

To jest wspólna sprawa regulatora i operatorów sieci dys-
trybucyjnych. Ten proces uzgodnieñ rozpocz¹³ siê jakiœ czas te-
mu, wszystkie wnioski zosta³y uzupe³nione, a teraz trwa anali-
za ich koherentnoœci, co stanie siê podstaw¹ ich zatwierdzenia.
Pewn¹ komplikacj¹ jest brak systemowego rozporz¹dzenia ta-
ryfowego dla gazu. Nie mogê zatem podaæ daty koñcowej za-

Rozmowa z dr. Adamem Szafrañskim,
prezesem Urzêdu Regulacji Energetyki

Wizja
bezpiecznej
konkurencyjnoœci
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koñczenia tego procesu, ale – jak wiem –  prace Ministerstwa
Gospodarki nad tym rozporz¹dzeniem ju¿ s¹ na ukoñczeniu. 

Mówiliœmy o konkurencyjnym rynku, bior¹c pod uwa-
gê producentów i dostawców. Ale rynek to równie¿ kon-
sumenci i wówczas naturalnym partnerem dla regulatora
rynku jest szef Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów. Jak uk³ada siê ta wspó³praca? 

Innymi instrumentami prawa dysponuj¹ szefowie obu tych
instytucji. Urz¹d Regulacji Energetyki ma takie instrumenty
w³adcze – na przyk³ad negocjowanie treœci instrukcji ruchu
i eksploatacji sieci, w której znajduj¹ siê elementy wzmacnia-
nia konkurencji. Natomiast takich instrumentów jak kara dla
podmiotów nadu¿ywaj¹cych swojej pozycji dominuj¹cej pre-
zes URE nie ma. Ma je natomiast szef urzêdu ochrony konku-
rencji. A zatem wspó³praca odbywa siê na poziomie wymiany
informacji. W segmencie gazowym, gdzie dominuje jeden
sprzedawca, monitorowanie rynku jest zatem u³atwione, ale
te¿ i dba³oœæ o prawa konsumenta jest wy¿sza. 

Wci¹¿ wracamy do regu³ prawa, które rz¹dz¹ rynkiem
energii. A tymczasem kodeks tego rynku, prawo energe-
tyczne, by³o ju¿ tak wiele razy nowelizowane, ¿e coraz
trudniej o przejrzystoœæ tych regu³. 

Skala i czêstotliwoœæ tych zmian daje siê porównaæ jedy-
nie z ustawodawstwem podatkowym. Systematyka prawa
energetycznego ju¿ dawno przesta³a byæ czytelna. W zwi¹z-
ku z tym marzeniem moim jest, by powsta³o zupe³nie nowe
prawo energetyczne i przez jakiœ czas w ogóle nie by³o zmie-
niane. Choæ trzeba podkreœliæ, ¿e liczba nowelizacji nie jest
podyktowana tylko widzimisiê ustawodawcy, a raczej liczb¹
nieustannie pojawiaj¹cych siê dyrektyw i rozporz¹dzeñ pra-
wa europejskiego. To sprawia, ¿e mo¿e warto rozwa¿yæ
w pracach nad nowym prawem energetycznym, czy nie na-
le¿a³oby stworzyæ osobnego prawa dla gazu i osobnego dla
elektroenergetyki. Proszê zauwa¿yæ, ¿e na gruncie prawa eu-
ropejskiego oddzielnie funkcjonuj¹ dyrektywy dla gazu i dla
elektroenergetyki. To jest konsekwentnie przestrzegane. To
mo¿e ma sens. Pytanie tylko, co zrobiæ z ciep³ownictwem,
które prawodawcy europejskiego nie interesuje, bo uznaje to
za jakiœ ewenement. 

Rozmowa o noœnikach energii zawsze musi siê kojarzyæ
z problemem podatkowym. Na przyk³ad pomys³em fiskusa,
by obci¹¿yæ gaz CNG podatkiem akcyzowym. A to oznacza,
¿e rodz¹cy siê dopiero rynek CNG padnie, choæ nikt nie kry-
je walorów ekologicznych tego noœnika. 

Ustawa zobowi¹zuje Urz¹d Regulacji Energetyki do dba-
³oœci o zrównowa¿ony rozwój i stan ochrony œrodowiska.
Oczywiœcie bêdziemy wspieraæ inwestorów, którzy na rynku
CNG dzia³aj¹, w ich staraniach o ocalenie logiki procesu in-
westycyjnego, a wiêc finansowania tych projektów. Deklaru-
jê gotowoœæ do tej wspó³pracy. Deklarujê otwartoœæ na dia-
log we wszystkich sprawach, które mog¹ sprzyjaæ rozwojowi
sektora gazowego, zarówno w p³aszczyŸnie technologicznej,
jak i organizacyjnej i instytucjonalnej. 

Dziêkujê za rozmowê. �
Rozmawia³ Adam Cymer

Wygaœniêcie
s³u¿ebnoœci przesy³u

Ostatnio przedmiotem szczególnego
zainteresowania przedsiêbiorstw
energetycznych jest projekt przepisów
maj¹cych wprowadziæ do kodeksu cywilnego
s³u¿ebnoœæ przesy³u*). 

J ak pokazuje praktyka, instytucja ta jest bardzo potrzeb-
na i w zasadzie zamys³ jej uregulowania nie budzi wiêk-
szych kontrowersji. Niestety, mo¿na za³o¿yæ, ¿e Sejm

obecnej kadencji nie zd¹¿y uchwaliæ nowelizacji. Nie ozna-
cza to jednak, ¿e projekt nowych przepisów traci wszelkie
znaczenie – jak bowiem wynika z dotychczasowych do-
œwiadczeñ, nieraz projekty, które nie zosta³y uchwalone
z uwagi na koniec kadencji parlamentu, lecz co do których
panuje powszechne przekonanie, i¿ s¹ potrzebne, stanowi¹
de facto podstawê podjêcia prac legislacyjnych w nowej ka-
dencji. Z tych wzglêdów warto poœwiêciæ kilka uwag propo-
nowanym unormowaniom. Niniejszy artyku³ koncentruje siê
na kwestii wygaœniêcia s³u¿ebnoœci przesy³u. 

Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jedn¹ z g³ównych zalet
s³u¿ebnoœci przesy³u bêdzie brak ograniczeñ dotycz¹cych
czasu, na jaki bêdzie mog³a zostaæ ustanowiona. Innymi s³o-
wy, jako prawo rzeczowe, teoretycznie bêdzie mog³a trwaæ
nieskoñczony okres. Mo¿liwoœæ taka nie wystêpuje w przy-
padku stosunków zobowi¹zaniowych, gdy¿ powszechnie
przyjmuje siê, ¿e nie mog¹ one wi¹zaæ wieczyœcie. Zasadê tê
podkreœla art. 3651 k. c., zgodnie z którym zobowi¹zanie
bezterminowe o charakterze ci¹g³ym wygasa po wypowie-
dzeniu przez d³u¿nika lub wierzyciela z zachowaniem termi-
nów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie
braku takich terminów niezw³ocznie po wypowiedzeniu.
Stosunek obligacyjny mo¿e zatem zostaæ zawi¹zany na czas
nieoznaczony i wówczas podlega wypowiedzeniu w ka¿dym
czasie, albo na czas oznaczony, wskutek czego, co prawda,
nie mo¿e byæ swobodnie wypowiedziany, niemniej jednak
wygasa z up³ywem z góry za³o¿onego okresu. Jednoczeœnie
jednak ustawodawca wyznacza maksymalny czas, na jaki
mog¹ byæ zawi¹zywane typowe zobowi¹zania o charakterze
ci¹g³ym. W szczególnoœci najem (który mo¿e stanowiæ pod-
stawê korzystania z cudzych nieruchomoœci przez przedsiê-
biorstwa sieciowe) na mocy wyraŸnego przepisu ustawy mo-
¿e zostaæ ustanowiony na czas oznaczony nieprzekraczaj¹cy
10 lat, a po jego up³ywie przekszta³ca siê w stosunek na czas
nieoznaczony, który podlega swobodnemu wypowiedzeniu.
Tego typu limitów brak jest w przypadku praw rzeczowych,
w zwi¹zku z czym – jak wspomniano – s³u¿ebnoœæ przesy³u

Jakub Pokrzywniak
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(po jej wprowadzeniu do kodeksu) bêdzie mog³a stanowiæ
podstawê uzyskania w zasadzie nieograniczonej czasowo
mo¿liwoœci korzystania z cudzego gruntu przez przedsiêbior-
stwo sieciowe. Nie oznacza to jednak, ¿e raz ustanowiona
s³u¿ebnoœæ przesy³u nie bêdzie mog³a wygasn¹æ w ¿adnym
przypadku. 

Po pierwsze, projektowany przepis artyku³u 3053 § 2 k.c.
stanowi, ¿e s³u¿ebnoœæ przesy³u wygasa najpóŸniej wraz z za-
koñczeniem likwidacji przedsiêbiorstwa. Wydaje siê oczywiste,
¿e chodzi tu o likwidacjê przedsiêbiorstwa w znaczeniu przed-
miotowym (art. 551 k.c.). Kodeks cywilny odró¿nia pojêcie
przedsiêbiorcy, jako podmiotu stosunków cywilnoprawnych, od
pojêcia przedsiêbiorstwa, jako przedmiotu tych stosunków.
Z jednej strony, w przywo³anym przepisie trafnie przyjêto, ¿e
chwil¹ wygaœniêcia s³u¿ebnoœci ma byæ zakoñczenie likwidacji
przedsiêbiorstwa, a nie np. jej otwarcie. Wszak¿e likwidacja
przedsiêbiorstwa mo¿e byæ procesem d³ugotrwa³ym, polegaj¹-
cym na stopniowym koñczeniu jego interesów. Dlatego wyga-
œniêcie s³u¿ebnoœci przesy³u nie powinno nastêpowaæ wczeœniej
ni¿ w chwili jej zakoñczenia. Z drugiej strony, regulacja ta mo¿e
nasuwaæ pewne w¹tpliwoœci (które ju¿ zreszt¹ sygnalizowa³em
we wczeœniejszych publikacjach). W ramach likwidacji przedsiê-
biorstwa mo¿e wszak¿e dojœæ do zbycia na rzecz innego przed-
siêbiorcy elementów sieci, z którymi zwi¹zana by³a s³u¿ebnoœæ
przesy³u. W takim wypadku nie ma oczywiœcie gospodarczego
uzasadnienia, aby s³u¿ebnoœæ ta wygas³a. Dlatego zapewne ana-
lizowany przepis powinien byæ interpretowany w ten sposób, ¿e
chodzi o przedsiêbiorstwo, w którego sk³ad aktualnie (w chwili
zakoñczenia jego likwidacji) wchodzi s³u¿ebnoœæ przesy³u. Kwe-
stia ta nie musi byæ jednak bezdyskusyjna i nie mo¿na wyklu-
czyæ, ¿e prowadziæ bêdzie do sporów. Byæ mo¿e lepszym roz-
wi¹zaniem by³oby powi¹zanie przez ustawodawcê wygaœniêcia
s³u¿ebnoœci przesy³u z zakoñczeniem dzia³ania urz¹dzeñ, dla po-
trzeb których zosta³a ona ustanowiona. 

Po drugie, jak siê wydaje, s³u¿ebnoœæ przesy³u wygaœnie
wówczas, gdy urz¹dzenia, dla których bêdzie ustanowiona,
zostan¹ zbyte osobie niemaj¹cej przymiotu przedsiêbiorcy.
Jak podkreœla uzasadnienie projektu ustawy nowelizuj¹cej,
s³u¿ebnoœæ przesy³u mo¿e byæ ustanowiona tylko na rzecz
przedsiêbiorcy. Wymóg ten – moim zdaniem – nie ogranicza
siê do ustanowienia s³u¿ebnoœci przesy³u, lecz jest aktualny
przez ca³y okres jej trwania. Zbycie elementów sieci podmio-
towi nieposiadaj¹cemu statusu przedsiêbiorcy sprawi, ¿e po
stronie nabywcy nie bêdzie spe³niona rzeczona przes³anka.
Jednoczeœnie jednak s³u¿ebnoœæ nie bêdzie mog³a pozostaæ
przy zbywcy urz¹dzeñ. Projektowane przepisy wymagaj¹
bowiem równie¿, aby uprawniony z tytu³u s³u¿ebnoœci prze-
sy³u by³ w³aœcicielem urz¹dzeñ (lub – je¿eli jeszcze nie istnie-
j¹ – planowa³ ich budowê). Skoro w opisanej sytuacji zarów-
no w przypadku zbywcy, jak i nabywcy brak bêdzie przes³a-
nek warunkuj¹cych istnienie s³u¿ebnoœci przesy³u, przyj¹æ
nale¿y, i¿ prawo to wygaœnie. Kwestia ta mo¿e mieæ istotne
znaczenie zw³aszcza w przypadku zbycia elementów sieci na
rzecz odbiorcy. Mo¿na te¿ sobie wyobraziæ sytuacjê, w któ-
rej przedsiêbiorstwo sieciowe przeniesie w³asnoœæ odcinka
sieci na gminê (mo¿e do tego dojœæ na przyk³ad w sytuacji,
gdy eksploatacja gazoci¹gu jest nieop³acalna dla przedsiê-
biorstwa, gmina jest jednak zainteresowana jej utrzymywa-

niem z uwagi na d¹¿enie do zaspokojenia potrzeb mieszkañ-
ców). Dalej, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e przedsiêbiorstwa sie-
ciowe mog¹ przenosiæ w³asnoœæ elementów sieci na rzecz np.
banków, w ramach przew³aszczenia na zabezpieczenie lub na
rzecz przedsiêbiorców leasingowych, w przypadku leasingu
zwrotnego. Wówczas mog¹ powstaæ w¹tpliwoœci wynikaj¹ce
z faktu, ¿e wprawdzie w³aœcicielem urz¹dzeñ przesy³owych
nadal bêdzie przedsiêbiorca (czego wymaga art. 3051 k.c.),
niemniej jednak zakres jego dzia³alnoœci nie bêdzie obejmo-
wa³ eksploatacji tych urz¹dzeñ. Szczegó³owa analiza wskaza-
nych tu, przyk³adowych sytuacji wykracza³aby poza ramy ni-
niejszego artyku³u. Warto jednak choæby o sygnalizacjê pro-
blemów mog¹cych powstaæ w praktyce na tle projektowane-
go unormowania. 

Dalej, nale¿y wskazaæ, ¿e do s³u¿ebnoœci przesy³u maj¹
siê stosowaæ odpowiednio przepisy o s³u¿ebnoœciach grunto-
wych (projektowany art. 3054 k.c.). Odes³anie to oznacza
m.in. ¿e s³u¿ebnoœæ przesy³u wygaœnie wskutek niewykony-
wania przez lat dziesiêæ (art. 293 k.c.). Ponadto, w³aœciciel
nieruchomoœci obci¹¿onej bêdzie móg³ ¿¹daæ zniesienia s³u-
¿ebnoœci przesy³u za wynagrodzeniem, je¿eli wskutek zmia-
ny stosunków s³u¿ebnoœæ stanie siê dla niego szczególnie
uci¹¿liwa, a nie bêdzie konieczna do prawid³owego korzysta-
nia z przedsiêbiorstwa (art. 294 k.c.). Ponadto, zgodnie z od-
powiednio stosowanym art. 295 k.c., je¿eli s³u¿ebnoœæ prze-
sy³u utraci dla nieruchomoœci w³adn¹cej wszelkie znaczenie,
w³aœciciel nieruchomoœci obci¹¿onej bêdzie móg³ ¿¹daæ jej
zniesienia bez wynagrodzenia. 

Niezale¿nie od tego, s³u¿ebnoœæ przesy³u mo¿e wygasn¹æ
w przypadkach przewidzianych w przepisach ogólnych o pra-
wach rzeczowych ograniczonych. W szczególnoœci nast¹pi to
w przypadku tzw. konfuzji, gdy przedsiêbiorstwo energetycz-
ne nabêdzie w³asnoœæ nieruchomoœci obci¹¿onej (art. 247
k.c.). Jest ponadto jasne i nie wymaga szerszego komentarza,
¿e s³u¿ebnoœæ przesy³u wygaœnie w przypadku zrzeczenia siê
jej przez przedsiêbiorstwo energetyczne (246 k.c.). 

Powy¿sza, z koniecznoœci doœæ pobie¿na analiza, prowa-
dzi do wniosku, ¿e z jednej strony s³u¿ebnoœæ przesy³u, jako
prawo rzeczowe, bêdzie mieæ charakter trwa³y, doœæ skutecz-
nie zabezpieczaj¹c interesy przedsiêbiorstwa sieciowego.
Z drugiej strony, ustawodawca przewiduje jej wygaœniêcie
w kilku przypadkach. Niektóre regulacje w tym zakresie mo-
g¹ przy tym nasuwaæ w¹tpliwoœci. Wydaje siê w szczególno-
œci, ¿e nale¿a³oby przemyœleæ zasadnoœæ powi¹zania wyga-
œniêcia s³u¿ebnoœci przesy³u z zakoñczeniem likwidacji przed-
siêbiorstwa. �

dr Jakub Pokrzywniak
radca prawny w Kancelarii Wierciñski Kwieciñski Baehr Sp.K. 

*) Zgodnie z projektem nowelizacji kodeksu cywilnego, który jest
ju¿ po pierwszym czytaniu w Sejmie, s³u¿ebnoœæ przesy³u ma byæ
prawem, którym bêdzie mo¿na obci¹¿yæ nieruchomoœæ na rzecz
przedsiêbiorcy zamierzaj¹cego wybudowaæ lub bêd¹cego w³aœci-
cielem urz¹dzeñ okreœlonych w art. 49 § 1, polegaj¹cym na tym,
¿e przedsiêbiorca mo¿e korzystaæ w oznaczonym zakresie z nieru-
chomoœci obci¹¿onej, zgodnie z przeznaczeniem tych urz¹dzeñ
(s³u¿ebnoœæ przesy³u). 
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PUBLICYSTYKA

POMIARY

Pomiar jest to proces poznawczy, polegaj¹cy na eksperymen-
talnym porównaniu jednostki mierzonej z obowi¹zuj¹cym wzor-
cem tej jednostki. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿dy pomiar
obarczony jest elementem niepewnoœci. Prawie niemo¿liwe jest
wykonanie pomiaru, który w ca³oœci pokrywa³by siê z porówny-
wanym wzorcem. W zwi¹zku z tym pomiar okreœlaj¹ trzy ele-
menty:  1. Liczba, która przedstawia krotnoœæ odwzorowywanej
wielkoœci – (wzorca). 2. Liczba okreœlaj¹ca b³¹d pomiaru.
3. Symbol jednostki pomiaru.

Wzorcem pomiaru objêtoœci paliwa gazowego jest metr
szeœcienny paliwa gazowego w warunkach normalnych. Jest to
jednostka rozliczeniowa, oznaczaj¹ca iloœæ suchego paliwa ga-
zowego zawart¹ w objêtoœci 1m3 przy ciœnieniu 101,325 kPa
i temperaturze 273,15 K (0°C). Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e mia-
ra jednostki objêtoœci paliwa gazowego nie oznacza, ¿e w ka¿-
dym metrze dostarczonego paliwa gazowego mieœci siê taka sa-
ma wartoœæ energetyczna, co jest zgodne z PN-C-04750 „Pali-
wa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania”. Wielkoœæ
energii zawartej w dostarczanym paliwie gazowym zale¿y od
jego sk³adu chemicznego. Zatem nawet w tej samej grupie pa-
liw gazowych wystêpuj¹ ró¿nice w wielkoœci zawartej w 1 m3

energii. Pomiary dotycz¹ce zakupu paliw gazowych, które tra-
fiaj¹ do sieci dystrybucyjnych prowadzone s¹ poprzez uk³ady
pomiarowe (gazomierz + korektor) oraz korygowane o œred-
niomiesiêczn¹ wartoœæ ciep³a spalania. Podobnie prowadzone s¹
pomiary s³u¿¹ce do rozliczeñ z odbiorcami przemys³owymi. Naj-
wiêkszy problem stanowi prowadzenie pomiarów paliw gazo-
wych dostarczanych do odbiorców domowych. Bior¹c pod
uwagê liczbê tego typu odbiorców, ró¿norodnoœæ typów gazo-
mierzy s³u¿¹cych do rozliczeñ, ich lokalizacjê oraz strukturê wie-
kow¹ jest to zadanie bardzo trudne. 

Na rzetelnoœæ pomiaru paliwa gazowego dla odbiorców do-
mowych ma wp³yw wiele czynników, tj.: 
� w³aœciwy dobór gazomierza w stosunku do poboru – (próg

rozruchu), 
� nieuwzglêdnianie wp³ywu temperatury i ciœnienia gazu na je-

go objêtoœæ rozliczeniow¹, 
� wp³yw wysokoœci geodezyjnej na b³¹d pomiaru,

� wp³yw charakterystyki metrologicznej gazomierza w odniesie-
niu do d³ugoœci jego u¿ytkowania oraz temperatury otoczenia,

� inne.
Dla poprawnoœci prowadzonych pomiarów niezwykle wa¿ne

jest, aby wielkoœæ gazomierza zosta³a w³aœciwie dobrana w odnie-
sieniu do wielkoœci strumienia objêtoœci pobieranego gazu. W³a-
œciwie dobrany gazomierz powinien obejmowaæ swym zakresem
pomiarowym najczêœciej wystêpuj¹ce zakresy strumienia objêto-
œci. Problem stanowi bardzo ma³y strumieñ objêtoœci gazu, które-
go wielkoœæ znajduje siê poza zakresem pomiarowym gazomie-
rza. Wartoœæ graniczna, powy¿ej której gazomierz rejestruje po-
bór gazu nazywana jest progiem rozruchu gazomierza. Jak wa¿-
ny jest to parametr mog¹ œwiadczyæ wyniki badañ przeprowa-
dzonych na gazomierzach zbiorczych zlokalizowanych w poznañ-
skich blokach mieszkalnych. Efekty tych badañ by³ zaskakuj¹ce.
Dowiod³y one, ¿e w miejsce gazomierza zbiorczego G-65, pracu-
j¹cego dla 48 odbiorców u¿ytkuj¹cych wy³¹cznie kuchenki gazo-
we, mo¿na z powodzeniem zainstalowaæ gazomierz o wielkoœci
G-16, nawet G-6 (!). W zwi¹zku z faktem, ¿e minimalne obci¹-
¿enie dla gazomierza G-65 kszta³tuje siê na poziomie 0,65 m3/h,
a minimalne obci¹¿enie, przy którym zaczyna zliczaæ gazomierz
G-6 to wielkoœæ 0,06 m3/h, mo¿liwe s¹ pomiary znacznie mniej-
szych strumieni objêtoœci paliwa gazowego*). W tym przypadku
wniosek jest oczywisty- nale¿y modernizowaæ zbiorcze uk³ady
rozliczeniowe poprzez instalowanie gazomierzy o mniejszym za-
kresie pomiarowym, a w uzasadnionych ekonomicznie przypad-
kach likwidowaæ tego typu uk³ady na rzecz indywidualnych uk³a-
dów rozliczeniowych. W sposób ewidentny pozwoli to ograni-
czyæ straty zaliczone do NIPG. 

Wszystkie gazomierze, które trafiaj¹ do odbiorcy musz¹ byæ
opatrzone cech¹ legalizacyjn¹, której wa¿noœæ w naszym kraju
okreœlona jest na 15 lat. Dla gazomierzy, tak¿e miechowych, wy-
znaczana jest ich charakterystyka metrologiczna. Podstaw¹ do te-
go s¹ nastêpuj¹ce przepisy prawne: 
� rozporz¹dzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej

(Dz.U. nr 63/2004 poz. 588),
� rozporz¹dzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej

(Dz.U. nr 77/2004 poz. 730), 
� directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the

Council of 31 March 2004 on measuring instruments. Measu-
ring Instruments Directive (MID). 

� PN-EN 1359: 2002 Gazomierze. Gazomierze miechowe.
Wy¿ej podane przepisy w ró¿ny sposób okreœlaj¹ wielkoœæ

strumienia Qt. 
Dla przyk³adu podam, ¿e dla gazomierzy G4 Qmin = 0,04

m3/h, a Qmax = 6 m3/h, co oznacza ¿e dla przypadku 1 i 3 Qt =
0,6 m3/h, a przypadku 2 Qt = 0,08 m3/h.

W ca³ym okresie eksploatacji gazomierze nara¿one s¹ na od-
dzia³ywanie wielu czynników, które maj¹ wp³yw na jakoœæ pro-
wadzonych pomiarów. Jak wynika z przeprowadzonych badañ,
jednym z czynników maj¹cych znaczny wp³yw na wykonywane
pomiary jest d³ugoœæ eksploatacji gazomierza. Badania te po-
twierdzi³y, ¿e krzywa b³êdów ulega przesuniêciu, które postêpuje
w kierunku wartoœci ujemnych. Oznacza to, ¿e gazomierz wraz
z up³ywem czasu generuje coraz wiêksze straty, które obci¹¿aj¹
firmê gazownicz¹. W Niemczech gazomierze otrzymuj¹ legaliza-
cjê pierwotn¹ na okres 8 lat. Po tym czasie badaniom poddaje siê
losowo wybran¹ próbkê z ca³ej zainstalowanej partii urz¹dzeñ.

Nierozliczone
iloœci gazu (2)

Gazownictwo od pocz¹tków swego istnienia 
boryka siê z problemem wystêpowania strat 
gazu. W poprzednim numerze omówiliœmy straty
rzeczywiste. W tym artykule zajmiemy siê 
stratami pozornymi. 

Grzegorz Bartoszewski

�
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W przypadku pozytywnych wyników badañ, gazomierze otrzy-
muj¹ dalsz¹ legalizacjê na okres kolejnych 4 lat, jednak, gdy ba-
dania dadz¹ wynik negatywny, wymieniona zostaje ca³a partia
zainstalowanych urz¹dzeñ. S¹dzê, ¿e w tym przypadku czerpanie
wzorców z cudzych doœwiadczeñ jest jak najbardziej wskazane.
Je¿eli takie dzia³ania przynios³yby wymierne efekty, które w wy-
miarze finansowym przynios³yby zyski, to nale¿y takie rozwi¹za-
nia wdra¿aæ. Koszt wykonywanych badañ „losowych” oraz
ewentualna wymiana urz¹dzeñ, które takiej próby nie przesz³y
pozytywnie musi byæ jednak mniejszy ni¿ finansowy wymiar strat
generowanych poprzez 15-letni¹ eksploatacjê gazomierzy.
Wdro¿enie tego typu rozwi¹zania wi¹¿e siê tak¿e z wprowadze-
niem zmian w obowi¹zuj¹cych obecnie zapisach prawa. 

Na charakterystykê metrologiczn¹ gazomierza ma równie¿
wp³yw temperatura, w jakiej gazomierz pracuje. Znaj¹c typosze-
reg gazomierzy, które s¹ najbardziej podatne na zmianê charak-
terystyki metrologicznej, nale¿y podj¹æ akcjê ich systematycznej
wymiany, przy czym nale¿y kierowaæ siê wzglêdami ekonomicz-
nymi, tzn. skalkulowaæ czy w przypadku niewielkich poborów pa-
liwa gazowego koszt wymiany nie bêdzie wy¿szy ni¿ wielkoœæ
strat generowanych przez to urz¹dzenie. 

Rozliczenia z odbiorcami domowymi prowadzone s¹ na
podstawie prowadzonych odczytów liczyd³a gazomierza,
gdzie wartoœæ odczytana traktowana jest jako równa jednost-
ce wzorcowej, tj. 1 m3 przy ciœnieniu 101,325 kPa i tempera-
turze 0°C. Jak wiadomo, w procesie rozliczania zu¿ycia przez
tê grupê odbiorców nie s¹ stosowane ¿adne wspó³czynniki ko-
rekcyjne, które równowa¿y³yby wielkoœæ zmian parametrów
temperatury i ciœnienia. Gazomierze na skutek swojego usytu-
owania podlegaj¹ dzia³aniu zmiennej temperatury. W przy-
padku gazomierzy instalowanych na zewn¹trz amplituda tem-
peratur waha siê od -25°C do 40°C, a w przypadku urz¹dzeñ
pomiarowych montowanych wewn¹trz budynków mo¿na
przyj¹æ, ¿e pracuj¹ one zawsze w temperaturach dodatnich.
Poniewa¿ gazomierze s¹ dobrymi przewodnikami ciep³a, mo¿-
na za³o¿yæ, ¿e gaz, który przez nie przep³ywa osi¹ga tempera-
turê otoczenia. Nale¿y podkreœliæ, ¿e gazomierze, które s³u¿¹
do rozliczeñ z odbiorcami korzystaj¹cymi z ogrzewania gazo-
wego, zazwyczaj zlokalizowane s¹ na zewn¹trz, tym samym
s¹ nara¿one na znaczne wahania temperatury. Najwiêksze po-
bory paliwa gazowego, w przypadku tej grupy odbiorców,
przypadaj¹ na okresy ch³odne, co oznacza, ¿e temperatura ga-
zu tak¿e jest niska. Ponadto w przypadku zasilania odbiorcy
z sieci œredniego ciœnienia, gdzie gazomierze zlokalizowane s¹
za urz¹dzeniem redukcyjnym, wskutek efektu Joule’a -Thom-

sona dodatkowo zostaje obni¿ona temperatura pobieranego
gazu. 

Wp³yw na poprawnoœæ pomiaru ma tak¿e parametr ciœnie-
nia. Wiedz¹c, ¿e ciœnienie absolutne dostarczanego paliwa ga-
zowego to suma ciœnienia atmosferycznego oraz nadciœnienia
w gazoci¹gu mo¿na stwierdziæ, ¿e na prawid³owoœæ pomiaru
wp³yw ma tak¿e wysokoœæ, na jakiej proces pomiaru jest wy-
konywany, czyli tzw. wysokoœæ geodezyjna. Zmiana wysoko-
œci geodezyjnej o wielkoœæ 87 metrów powoduje zmianê ci-
œnienia atmosferycznego o wartoœæ 1 kPa. Powszechnie znane
równanie stanu gazu wprost pokazuje bezpoœredni¹ zale¿noœæ
parametru objêtoœci (podstawa rozliczeñ) od zmian parame-
trów ciœnienia i temperatury. 

Wydaje siê, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem jest stworzenie
wspó³czynnika korekcyjnego, który minimalizowa³by wystê-
puj¹ce obecnie b³êdy i pozwala³by na prowadzenie rzetelnych
rozliczeñ z odbiorcami. Wspó³czynnik taki móg³by byæ wyzna-
czany matematycznie lub doœwiadczalnie np. poprzez wiele
punktów pomiarowych, które zlokalizowane w charaktery-
stycznych punktach terenowych wyznacza³yby wspó³czynnik
korekcji dla okreœlonego obszaru. 

AKUMULACJA SYSTEMU

�ród³em pozornych strat paliwa gazowego jest tak¿e akumu-
lacja systemu. W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zapewnienia bezpiecz-
nej pracy sieci dystrybucyjnej, niezbêdne dla niektórych obsza-
rów zasilania s¹ regulacje ciœnienia paliwa gazowego. W zwi¹zku
ze wzrostem ciœnienia, pojemnoœæ akumulacyjna systemu wzrasta
(przy okazji rosn¹ straty zwi¹zane z emisj¹). Je¿eli w okresie roz-
liczeniowym (miesi¹c gazowy) nie nast¹pi powrót do poprzedniej
wartoœci ciœnienia, to wzroœnie ró¿nica bilansowa tego systemu.
Powrót do pierwotnej wielkoœci ciœnienia w kolejnym okresie roz-
liczeniowym spowoduje powstanie superaty. 

KSIÊGOWANIE I WSKA�NIK STRAT

Podstawowym Ÿród³em strat pozornych wynikaj¹cych
z operacji ksiêgowych jest problem z jednoczesnym dokona-
niem olbrzymiej liczby odczytów w okresie rozliczeniowym.
W przypadku odbiorców przemys³owych zaopatrzonych
w uk³ad pomiarowy (gazomierz+korektor) odczyt ten nie sta-
nowi problemu, gdy¿ rejestrator zapisuje podstawowe dane
ruchowe na zakoñczenie ka¿dej doby gazowej, a w wiêkszo-
œci przypadków uk³ady te wyposa¿one s¹ w system teleme-

�

Tabela 1. Granice dopuszczalnych b³êdów pomiarowych dla gazomierzy miechowych 

Strumieñ Wymagane przez: Wymagan przez: Wymagane przez;
objêtoœci Q PN-EN rozporz¹dzenia ministra Measuring Instruments

gdzie Qt = 0,1• Qmax gdzie Qt = 2• Qmin Directive (MID)
gdzie Qt = 0,1• Qmax

1 2 3

Qmin ≤ Q < Qt ± 3% ± 3% ± 3%

Qt ≤ Q ≤ Qmax ± 1,5% ± 2% ± 1,5%

Qt – przejœciowy strumieñ objêtoœci pomiêdzy Qmax i Qmin, dziel¹cy zakres Q na dwie strefy, o charakterystycznym b³êdzie dopuszczalnym.
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trycznego przesy³u danych. Jednak, aby odczyt by³ w ca³oœci
prawdziwy, nale¿y wykonaæ go po zakoñczeniu okresu rozli-
czeniowego (miesi¹ca gazowego), w przeciwnym razie nie ma
mowy o odczycie wielkoœci zu¿ycia za ca³y okres rozliczenio-
wy. Osobny problem stanowi¹ odczyty zu¿ycia paliwa gazo-
wego przez odbiorców z ni¿szych grup taryfowych. Obecnie

nie ma mo¿liwoœci wykonania jednoczesnego odczytu urz¹-
dzeñ pomiarowych na zakoñczenie okresu rozliczeniowego
dla wszystkich odbiorców tej grupy. 

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nawet odbiorcy 4. grupy taryfowej,
mimo ¿e rozliczani s¹ w cyklu jednomiesiêcznym, generuj¹
b³¹d, poniewa¿ nie jest mo¿liwe odczytanie wszystkich od-
biorców tej grupy na zakoñczenie miesi¹ca gazowego, który
jest okresem rozliczeniowym dla procesu zakupu gazu. W tej
sytuacji jedynie odpowiednie prognozowanie zu¿ycia dla od-
biorców zakwalifikowanych do tych grup taryfowych mo¿e
zmniejszyæ wartoœæ b³êdu. Ju¿ dziœ istniej¹ rozwi¹zania, które
pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e w niedalekiej przysz³oœci mo¿liwe bê-
dzie dokonywanie bardzo du¿ej liczby odczytów gazomierzy
miechowych na zakoñczenie okresu rozliczeniowego, z jedno-
czesnym ich przes³aniem drog¹ telemetryczn¹. 

Zgodnie z funkcjonuj¹cym w WSG Systemem Zarz¹dzania Ja-
koœci¹, istnieje obowi¹zek wyznaczania wskaŸnika strat Ws

Ws =
Σ In
Σ Zg

gdzie; 
Ws – wskaŸnik strat
Σ In – suma iloœci niezbilansowanych z ostatnich 12 miesiêcy po-

przedzaj¹cych okres sprawozdawczy
Σ Zg – suma zakupu gazu ostatnich 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych

okres sprawozdawczy 
Dane podstawiane do wzoru odnosz¹ siê do okresu 12

miesiêcy poprzedzaj¹cych okres sprawozdawczy, co powodu-

je pewn¹ bezw³adnoœæ czasow¹ w ukazaniu efektów podjê-
tych dzia³añ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e faktyczny wzrost lub spadek
NIPG w okresie sprawozdawczym bêdzie w pe³ni widoczny
dopiero po up³ywie 12 miesiêcy. Na przyk³ad zlokalizowanie
i ca³kowite usuniêcie Ÿród³a generuj¹cego straty o okreœlonej
wielkoœci, w kolejnym okresie sprawozdawczym bêdzie wyka-
zane w wielkoœci 11/12 wysokoœci tych strat, w nastêpnym
okresie wielkoœæ ta bêdzie wynosi³a 10/12 i tak dalej, a¿ do
up³ywu ca³ego roku. Jednak¿e obecnie wspó³czynnik ten wy-
daje siê najlepszym wyznacznikiem generowanych strat. 

Sieæ gazowa obs³ugiwana przez Oddzia³ Zak³ad Gazowni-
czy Poznañ zosta³a podzielona na 93 strefy dystrybucyjne.
Ka¿da ze stref obejmuje obszar, na którym paliwo gazowe
rozprowadzane jest poprzez gazoci¹gi dystrybucyjne stano-
wi¹ce integralny i zamkniêty system, a transportowany gaz
posiada jednakowe parametry jakoœciowe. W praktyce ozna-
cza to, ¿e niemal wszystkie strefy zasilane s¹ poprzez jeden
punkt wejœcia do systemu (stacja gazowa I°). Poprzez kontro-
lê urz¹dzeñ pomiarowych w punktach wejœcia do sieci rozli-
czany jest zakup paliwa gazowego dla ka¿dej strefy i jedno-
czeœnie do ka¿dej ze stref przypisano odbiorców, którzy s¹
w niej zlokalizowani. Bior¹c pod uwagê, ¿e znana jest iloœæ za-
kupionego dla danej strefy paliwa gazowego, znana jest tak-
¿e wielkoœæ sprzeda¿y (czêœciowo prognozowana) oraz znane
jest zu¿ycie w³asne, staje siê mo¿liwe wygenerowanie wskaŸ-
nika strat dla ka¿dej ze stref. Podzia³ ca³ej sieci na strefy po-
zwala na bilansowanie systemu poprzez bilansowanie po-
szczególnych jego czêœci, co w efekcie u³atwia dok³adne okre-
œlenie miejsca wystêpowania strat. Mo¿na wydzieliæ strefy,
gdzie straty s¹ najwy¿sze i próbowaæ ustaliæ przyczynê ich po-
wstawania. 

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wysoka wartoœæ procentowego
wskaŸnika strat nie jest jednoznaczna z wymiarem iloœciowym
tych strat (m3), ale wskazuje, ¿e w strefie istniej¹ nieprawid³o-
woœci, które w odniesieniu do wielkoœci zakupu paliwa gazo-
wego generuj¹ nieproporcjonalne do jego wartoœci NIPG. 

PODSUMOWANIE

Na zakoñczenie pragnê dodaæ, ¿e koniecznoœæ prowa-
dzenia dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie wystêpowania
nierozliczonych iloœci paliwa gazowego, wynika nie tylko
z aspektu ekonomicznego, ale s³u¿y tak¿e poprawie bezpie-
czeñstwa podczas dystrybucji paliw gazowych. Fakt ten po-
maga tak¿e w tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy,
ukazuj¹c j¹ jako podmiot, który poprzez dzia³ania wyspecja-
lizowanych s³u¿b, stosuj¹c nowoczesne rozwi¹zania tech-
niczne, eliminuje zagro¿enia wynikaj¹ce ze specyfiki œwiad-
czonych us³ug. Jednoczeœnie w³aœciwa klasyfikacja genero-
wanych strat oraz ocena ich wielkoœci pozwoli na wypraco-
wanie odpowiednich rozwi¹zañ, które pozwol¹ na poprawê
wyników finansowych firmy oraz na doskonalenie metod
rozliczeniowych z naszymi partnerami. �

Grzegorz Bartoszewski
Autor jest dyrektorem Zak³adu Gazowniczego Poznañ – oddzia³u Wiel-
kopolskiej Spó³ki Gazownictwa. 

*) Dane http://www.metrix.pl/

Rys. 3 Charakterystyczne krzywe b³êdów gazomierzy G4 – ró¿nych pro-
ducentów. 



Obecnie s¹ one produkowane
przede wszystkim przez du¿e
koncerny, takie jak General

Elektric, Alstom, Rolls-Royce oraz Sie-
mens oraz w mniejszym zakresie przez
firmy: Solar, MAN, OPRA. Ma³e turbi-
ny gazowe, nazywane mikroturbinami,
produkuj¹ tylko firmy Capstan (od 30
kWel) oraz Turbec (jednostka 100
kWel). Na rynku turbin gazowych obec-
nych jest znacznie wiêcej firm, ale s¹
one ze sob¹ powi¹zane. 

W specjalnych zastosowaniach
mo¿na znaleŸæ wiele firm wykonuj¹-
cych specjalistyczne turbiny od mocy
rzêdu kilkudziesiêciu watów do przed-
stawionej w artykule najnowszej turbi-
ny Siemensa (wyprodukowanej w ma-
ju tego roku) o mocy 340 MW. 

Turbiny gazowe s¹ niezwykle skom-
plikowanymi urz¹dzeniami. Materia³y
u¿ywane do ich konstrukcji s¹ wykona-
ne zgodnie z najnowoczeœniejszymi
osi¹gniêciami z zakresu in¿ynierii mate-
ria³owej. Na przyk³ad ³opatki stojana
i wirnika pierwszego stopnia wykony-
wane s¹ ze stopów ¿elaza nazywanych
tak, mimo ¿e sk³adaj¹ siê z ponad 50%
niklu, ponad 25% chromu oraz wielu
innych dodatków stopowych. Ze-
wnêtrzne powierzchnie ³opatek s¹ po-

kryte materia³ami ceramicznymi, które
czêœciowo s¹ wprowadzane dyfuzyjnie
do czêœci metalowej ³opatki – s¹ to tak
zwane termal barier cating. Pozwalaj¹
one na podniesienie temperatury pracy
turbiny nawet o 60 K. Przek³ada siê to
na wzrost sprawnoœci termicznej turbi-
ny o oko³o 1,5%. 

Polska mia³a bardzo piêkn¹ historiê
rozwoju turbin gazowych – autor by³
wypromowany w Politechnice Poznañ-
skiej przez profesora Edmunda Tuliszka,
który w po³owie lat 50. ub.w. zaprojek-
towa³ i uruchomi³ turbinê gazow¹ w In-
stytucie Techniki Cieplnej Politechniki
£ódzkiej. Mimo ¿e by³o to osi¹gniêcie
na miarê œwiatow¹, a prof. E. Tuliszka
prowadzi³ wyk³ady w czo³owych poli-
technikach europejskich: Aachen, Ha-
nowerze i Zurychu, nie rozwiniêto tej
dyscypliny w Polsce, poza budow¹ nie-
licznych silników dla wojska (WSK Ka-
lisz, Rzeszów). 

Podstawowy schemat turbiny gazo-
wej przedstawiono na rysunku 1. Sprê-
¿arka, pracuj¹ca na wspólnym wale
z turbin¹ sprê¿a powietrze do ciœnienia
co najmniej 4 barów (mikroturbiny) lub
– jak to najczêœciej jest w wypadku turbin
pracuj¹cych w Polsce – do 17 barów.
Sprê¿anie powoduje podgrzanie po-
wietrza do ponad 400°C. Po sprê¿eniu
do powietrza w komorze spalania do-
starczany jest gaz, a po jego spaleniu
spaliny przep³ywaj¹ do wirnika turbiny.
Przed wirnikiem s¹ one zawirowane
przez wieniec ³opatek kierowniczych
(stojana). Temperatura p³omienia,
z uwagi na emisjê tlenków azotu, po-
winna byæ jak najni¿sza i na ogó³ nie
przekracza 1800°C. Jednak nawet naj-

nowoczeœniejsze ch³odzone ³opatki
turbin nie s¹ w stanie wytrzymaæ tej
temperatury. Dlatego spaliny s¹ roz-
cieñczane do temperatury pracy turbi-
ny nazywanej: Turbine Inlet Tempera-
ture, TIT. W starszych turbinach wyno-
si³a ona 1100°C, a w najnowszych
przekracza 1500°C. Wartoœæ TIT decy-
duje o sprawnoœci turbiny gazowej, je-
¿eli jest to pojedyncza turbina gazowa.
Sprawnoœæ dla dolnej wartoœci tempe-
ratury TIT nie przekracza 34% a dla
najwy¿szej – 39%. Sprawnoœæ TG
okreœla siê na ogó³ dla temperatury po-
wietrza dop³ywaj¹cego do sprê¿arki,
wynosz¹cej 15°C. 

Sprawnoœæ turbiny zale¿y w du¿ym
stopniu od temperatury powietrza do-
p³ywaj¹cego do sprê¿arki. Na przyk³ad,
moc turbiny maleje z 21 MWel (dla
temperatury powietrza dop³ywaj¹cego
wynosz¹cej -20°C) do 14 MWel dla
temperatury wynosz¹cej 32°C dla tego
samego zu¿ycia gazu. Sprawnoœæ TG
mo¿na poprawiæ poprzez nawil¿anie
wod¹ powietrza dostarczanego do tur-
biny, ale w naszym klimacie nie jest to
op³acalna metoda ze wzglêdu na sta³¹
wysok¹ wilgotnoœæ wzglêdn¹ powie-
trza, nawet w okresie letnich upa³ów. 

Sprawnoœæ TG maleje tak¿e ze
spadkiem mocy, czyli w trakcie pracy
poza optymalnym punktem charakte-
rystyki: spada ona z 31% dla 100%
obci¹¿enia do tylko 13% dla 15% ob-
ci¹¿enia cieplnego. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jak to przed-
stawiono w poprzedniej czêœci,
wzrost sprawnoœci silnika cieplnego
z 31% na 44% powoduje obni¿enie
iloœci spalanego gazu o po³owê! 

W nowoczesnych turbinach gazo-
wych stosuje siê bardzo skomplikowane
systemy podniesienia sprawnoœci. Firma
Alstom zastosowa³a w turbinach serii
GT26/24 podwójn¹ komorê spalania.
Schemat takiego uk³adu przedstawiono

NOWE TECHNOLOGIE
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Spalanie 
w turbinach gazowych

Turbiny gazowe s¹ najtrudniejszymi urz¹dzeniami technicznymi
stosowanymi w przemyœle. Energetyczne turbiny gazowe 
by³y tradycyjnie konstruowane i budowane przez firmy
pracuj¹ce na rzecz lotnictwa, pierwotnie wojskowego,
a nastêpnie  cywilnego. 

Tomasz Dobski

Rys. 2. Schemat turbiny gazowej
z podwójn¹ komor¹ spalania.

Rys.1. Schemat klasycznej turbiny gazowej
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na rysunku 2. Powietrze jest sprê¿ane do
wysokiego ciœnienia P2 ~30 barów. Na-
stêpnie w pierwszej komorze spalania
dostarczane jest tyle gazu, aby po spale-
niu osi¹gn¹æ temperaturê TIT oko³o
1200oC, przy 15-proc. udziale tlenu. Spa-
liny s¹ rozprê¿ane w pierwszym stopniu
turbinowym do ciœnienia oko³o 16 barów.
Nastêpnie przep³ywaj¹ one do drugiej
komory spalania i ponownie s¹ podgrze-
wane do temperatury TIT, po czym s¹
rozprê¿ane do ciœnienia otocznia. Taka
konstrukcja turbiny zapewnia ponad 
38-proc. sprawnoœæ. Jednak spalanie pa-
liwa w komorze spalania drugiego stop-
nia, czyli w spalinach (co prawda, dosta-
tecznie bogatych w tlen, ale równocze-
œnie w obecnoœci pary wodnej i dwutlen-
ku wêgla), by³o w pierwszych turbinach
tej serii niestabilne. Prowadzi³o to do pul-
sacji ciœnienia. Po dodatkowych bada-
niach i modernizacjach turbiny te pracuj¹
bezawaryjnie, z wysok¹ sprawnoœci¹. 

Inne rozwi¹zanie zastosowa³a firma
General Eelectric w turbinie o mocy
100 MWel. Turbina ta oznaczona sym-
bolem LMS100, wyposa¿ona jest
w miêdzystopniowy uk³ad ch³odzenia
powietrza. Po sprê¿eniu powietrza do
ciœnienia oko³o 15 barów, jest ono od-
prowadzone ze sprê¿arki do du¿ej
ch³odnicy, a nastêpnie doprowadzone
do drugiego stopnia sprê¿arki. Koñco-
we ciœnienie sprê¿ania wynosi 30
barów. Uk³ad taki zapewnia bardzo
wysok¹ sprawnoœæ nawet 46%, nie-
osi¹galn¹ dla klasycznych turbin gazo-
wych. Jednak koszt ch³odnicy jest bar-
dzo wysoki. Schemat turbiny przedsta-
wiono na rysunku 3. 

UK£ADY PAROWO-GAZOWE

Na rysunku 4 przedstawiono sche-
mat typowego uk³adu parowo-gazowe-
go P-G. Jest to uk³ad elektrowni wypo-
sa¿onej w turbinê gazow¹ napêdzaj¹c¹
pierwszy generator elektryczny. Spaliny
odp³ywaj¹ce z dyszy wylotowej za tur-
bin¹ gazow¹, przep³ywaj¹ do kot³a od-
zysknicowego. W kotle tym wytwarza-
na jest para wodna, pracuj¹ca wg kla-
sycznego obiegu Calusiusa Rankine’a
turbiny parowej. Turbina ta napêdza
drugi generator elektryczny. 

Wiêkszoœæ turbin gazowych pracu-
j¹cych w Polsce w systemie energetycz-
nym pracuje w uk³adzie parowo-gazo-
wym. Najnowsze z tych uk³adów na

przyk³ad EC Zielona Góra, Wrotków,
pracuj¹ ca³kowicie jako elektrociep³ow-
nie, z mo¿liwoœci¹ pracy turbin paro-
wych jako turbiny kondensacyjne. 

Najstarsza w Polsce turbina gazowa
pracuj¹ca w Elektrociep³owni w Gorzo-
wie Wielkopolskim wspó³pracuje z kla-
sycznymi turbinami parowymi zasilanymi
par¹ z ustawionego za turbin¹ gazow¹
kot³a odzysknicowego. Para z tego kot³a
podawana jest na wspólny kolektor do
klasycznej elektrociep³owni zasilanej
(opalanej) wêglem kamiennym. Takie
rozwi¹zanie jest godne polecenia, gdy¿
dziêki du¿emu wk³adowi pracy koncep-
cyjnej in¿ynierów z elektrociep³owni uzy-
skano bardzo wysok¹ sprawnoœæ ca³ko-
wit¹ uk³adu parowo-gazowego (ponad
55%), bez koniecznoœci budowy ca³ego
nowego bloku parowego. 

MIKROTURBINY GAZOWE

Przep³yw gazu od gazoci¹gu zasila-
j¹cego do palnika gazowego jest bar-
dzo skomplikowany. Gaz musi przep³y-
n¹æ przez zawory regulacyjne i zabez-
pieczaj¹ce oraz kolektory rozprowa-
dzaj¹ce na korpusie turbiny. Tak skom-
plikowany system przep³ywu wymaga,
aby ciœnienie na dolocie do turbiny by-
³o o kilka barów wy¿sze (co najmniej
2 bary) ni¿ ciœnienie pracy turbiny od-
powiadaj¹ce ciœnieniu za sprê¿ark¹ po-
wietrza turbiny. Dlatego zasadniczo
turbiny gazowe s¹ zasilane gazem
z sieci wysokiego ciœnienia. Ten waru-
nek znacznie ogranicza zastosowanie
turbin gazowych w miastach o du¿ej
gêstoœci zabudowy z uwagi na du¿e
strefy ochronne prowadzenia gazoci¹-
gów. Mikroturbiny gazowe, w przeci-
wieñstwie do turbin, s¹ zasilane gazem
pod œrednim ciœnieniem, czyli na ogó³
nie wy¿szym ni¿ 6 barów. 

Niskie ciœnienie zasilania wi¹¿e siê
ze spadkiem sprawnoœci mikroturbiny.
Dlatego w mikroturbinach stosuje siê
rekuperator ciep³a. W rekuperatorze
spaliny wyp³ywaj¹ce z turbiny pod-
grzewaj¹ powietrze za sprê¿ark¹, przed
komor¹ spalania. Schemat mikroturbi-
ny przedstawiono na rysunku 5. 

Silniki takie pracuj¹ praktycznie na
ka¿dym gazie ziemnym i s¹ bardzo
atrakcyjne dla kogeneracyjnych uk³a-
dów rozproszonych ma³ej mocy. Mi-
kroturbiny pracuj¹ przy bardzo du¿ych

Rys. 3. Schemat turbiny gazowej 
z miêdzystopniowym ch³odzeniem
powietrza. Sprê¿ powietrza: P > 30.

Rys. 4. Schemat klasycznego uk³adu parowo-gazowego. Na schemacie naniesiono typowe
parametry pracy takiego uk³adu
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obrotach, nawet ponad 90 000 obr/min.
Czas do osi¹gniêcia pe³nej mocy takiej
turbiny zainstalowanej w uk³adzie koge-
neracyjnym w laboratoriach Tokio-Gas
(zaprezentowanej autorowi) wynosi³
oko³o jednej minuty. Turbina napêdza
pr¹dnicê pr¹du zmiennego, który elek-
tronicznie przetwarzany jest na dowolne
parametry sieci: od 110 V, 60 Hz (system
USA i Japonii) po europejskie, czyli 240 V,
50 Hz. Parametry sieci uzyskuje siê na
skutek bardzo zaawansowanego systemu
sterowania elektronicznego, pracuj¹cego 
w szerokim zakresie obci¹¿enia termicz-
nego. 

Sprawnoœci mikroturbin gazowych,
liczone jako sprawnoœæ netto silnika,
wynosz¹ obecnie, niestety, mniej ni¿
28%, gdy s¹ to uk³ady bez smarowa-
nia, a turbina pracuje na ³o¿yskach ga-
zowych. Je¿eli jest to turbina osadzo-
na na ³o¿yskach œlizgowych smarowa-
nych, to mo¿na uzyskaæ wy¿sz¹
sprawnoœæ – obecnie do 31%. Niskie
sprawnoœci mikroturbin spowodowa-
ne s¹ tym, ¿e ze wzglêdu na wymiary
turbiny gazowej – jest to turbina typu
doœrodkowego – nie mo¿na zastoso-
waæ ch³odzenia ³opatek, a co za tym
idzie – maksymalna temperatura przed
turbin¹ TIT jest ograniczona do warto-
œci okreœlonej w³aœciwoœciami materia-
³owymi. Mikroturbiny powinny praco-
waæ bez remontu co najmniej 30 000
godzin, dlatego temperatura ta ogra-
niczona jest do wartoœci poni¿ej

800°C. Przy takich ograniczeniach, ce-
na jednostkowa uk³adu generacji
energii elektrycznej, liczona jako cena
brutto CJ przypadaj¹ca na jednostkê
mocy przekracza nawet 1000 ∈/kWel.
Nale¿y siê tu jednak spodziewaæ bar-
dzo du¿ego postêpu, w szczególnoœci
wobec gwa³townej podwy¿ki cen pa-
liw na rynkach œwiatowych. 

Dodatkow¹ zalet¹ mikroturbin jest
mo¿liwoœæ ich zastosowania w bardzo

szerokim zakresie w uk³adach komunal-
nych, a nie tylko w instalacjach prze-
mys³owych, gdy¿ ciœnienie zasilania ga-
zem ziemnym wynosi tylko od 3 do
7 barów, czyli jest oparte na miejskiej
sieci gazow¹. 

W zamieszczonej (dziêki uprzejmo-
œci autora opracowania1)) tabeli zesta-
wiono oszacowane koszty i mo¿liwoœci
postêpu w tym zakresie.

Jak wynika z tabeli, w najbli¿szym
czasie nale¿y siê spodziewaæ gwa³tow-
nego postêpu w zakresie dostêpnoœci
mikroturbin stosowanych w uk³adach
kogeneracyjnych zasilanych gazem
ziemnym. Dane podane w tabeli opar-
te s¹ na istniej¹cych uk³adach doœwiad-
czalnych. 

Postêp w zakresie zastosowania no-
woczesnych mikroturbin i silników ga-
zowych ograniczony jest polityk¹ du-
¿ych monopolistów na rynku energe-
tycznym po stronie przesy³u pr¹du
elektrycznego. Kierunek nadany w tym
zakresie poprzez dyrektywê o popiera-
niu kogeneracji rozproszonej z 11 lute-
go 2004 UE bêdzie, miejmy nadziejê,
motorem postêpu. 

NAJNOWSZE TURBINY 
GAZOWE

W 2005 roku uruchomiono naj-
nowsz¹ turbinê gazow¹ z serii typu
9H, w Bagien Bay w Walii. Sprawnoœæ
bloku parowo-gazowego pracuj¹cego

jako blok energetyczny, a nie ciep³ow-
niczy wynosi prawie 60%. Stopieñ
sprê¿ania sprê¿arki turbiny wynosi 
Π = 23:1, a jej moc ca³kowita prze-
kracza 520 MWel. Turbina ta uzyska³a
tak du¿¹ sprawnoœæ dziêki poprawie-
niu wszystkich mo¿liwych parametrów
pracy. Aby zapewniæ bezawaryjn¹ pra-
cê, blok wyposa¿ono w ponad 2000
czujników nadzoruj¹cych i steruj¹cych
jego pracê. 

Aby uzyskaæ tak wysok¹ spraw-
noœæ turbiny gazowej, podniesiono
temperaturê obliczeniow¹ TIT do
wartoœci ponad 1430°C. Tak wysoka
temperatura pracy turbiny jest mo¿li-
wa do osi¹gniêcia po poprawieniu
systemu ch³odzenia turbiny i wyko-
naniu ³opatek z monokryszta³u. Po-
nadto poprawiono ch³odzenie ³opa-
tek kierowniczych pierwszego stop-
nia i wieñca ³opatek pierwszego stop-
nia wirnika. Zamiast stosowania do-
tychczasowego systemu ch³odzenia
za pomoc¹ powietrza odprowadzane-
go ze sprê¿arki do ³opatek, a nastêp-
nie odprowadzanego otworami na
krawêdzi natarcia i sp³ywu do spalin

zasilaj¹cych wieniec wirnika, zastoso-
wano ch³odzenie wewnêtrzne ³opa-
tek. Klasyczny uk³ad ch³odzenia wy-
maga³ tak intensywnego dostarczania
powietrza do ch³odzenia ³opatek kie-
rowniczych, ¿e powodowa³ obni¿enie
temperatury obliczeniowej pracy tur-
biny TIT nawet o 140 K. Nowy sys-
tem ch³odzenia wewnêtrznego obni-
¿a TIT tylko o 40 K. Jako czynnik
ch³odz¹cy wykorzystano parê wodn¹

NOWE TECHNOLOGIE
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Turbina gazowa typu SGT5-8000H. 
Moc turbiny: 340 MWel, temperatura pracy
TIT  do 1500oC, sprawnoœæ: ponad 38%.
Waga turbiny: 440 ton. Nad turbin¹ 
na suwnicy widoczna czêœæ „gor¹ca" 
z gniazdami do zainstalowania palników
gazowych.

Cykl Sprê¿.  (TTP1/P2 Temperatura spalania TIT, K Sprawnoœæ, % Koszt jednostkowy CJ /kWel

Klasyczny, TM 3 1170 33,6 1000

Z interkulerem, TM 3x3 1220 39,8 635

Z prekulerem, TC 7 1700 33,6 354

Bez prekulera, TC 7 1410 38,6 470

Z interkulerem, TC 4,5x4,5 1700 49,1 335

Oznaczenia: TM- turbina wykonana ze stopów metalowych (inconel), TC- turbina wykonana z materia³ów ceramicznych
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ze wspó³pracuj¹cego z TG kot³a od-
zysknicowego. Pozwoli³o to na uzy-
skanie znacznego przyrostu spraw-
noœci turbiny gazowej: z dotychcza-
sowej sprawnoœci oko³o 33% na
sprawnoœæ ponad 38%. Wzrost
sprawnoœci spowodowany jest nie
tylko wzrostem temperatury TIT, ale
tak¿e zmniejszeniem iloœci powietrza
potrzebnego do ch³odzenia turbiny.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e powietrze ch³o-
dz¹ce w uk³adzie turbiny, klasycznej
(uk³ad otwarty) musi byæ sprê¿one do
ciœnienia pracy turbiny, a ch³odz¹ce
wnêtrze ³opatek mo¿e mieæ znacznie
ni¿sze ciœnienie. 

Obecnie najnowoczeœniejszy blok
parowo-gazowy budowany jest na te-
renie elektrociep³owni Irsching w Ba-
warii. Jego opis zosta³ przedstawiony
czêœciowo przez profesora Klausa Rie-
dla w trakcie konferencji w Politechni-
ce Poznañskiej w sierpniu 2006 r.2).
Rozruch uk³adu parowo-gazowego
planowany jest na 2008 rok; a turbina
gazowa bêdzie gotowa w grudniu te-
go roku. Bêdzie to blok o mocy ca³ko-
witej 530 MWel. Turbina gazowa – ty-
pu SGT5-8000H – ma zaprojektowa-
n¹ moc znamionow¹ 340 MWel. Kon-
struktorzy spodziewaj¹ siê osi¹gn¹æ
rekordow¹ sprawnoœæ ca³kowit¹ bloku
parowo-gazowego – ponad 60%,
(w kuluarach konferencji mówi³o siê
nawet o 62% sprawnoœci). Je¿eli ta
wartoœæ zostanie osi¹gniêta, rzeczywi-
œcie bêdzie to najwiêksza sprawnoœæ
zamiany energii cieplnej w pracê
w uk³adzie mechanicznym w skali do-
tychczasowej in¿ynierii energetyki
œwiatowej. Tylko ogniwa paliwowe
mog¹ przekroczyæ tê wartoœæ, jednak
ich moc jest nieporównanie ni¿sza,
a koszty wykonania nieporównanie
wy¿sze. 

Turbina ta bêdzie mia³a sprawnoœæ
pierwotn¹ (sprawnoœæ cieplna tylko sa-
mej turbiny gazowej) ponad 38%. Aby
uzyskaæ tak wysok¹ sprawnoœæ zasto-
sowano bardzo wysok¹ temperaturê
pracy turbiny TIT wynosz¹c¹ ponad
1500°C i ciœnienie za sprê¿ark¹ powie-
trza 30 barów. Jest to mo¿liwe dziêki
zastosowaniu nowego systemu ch³o-
dzenia: powietrzem w uk³adzie za-
mkniêtym (czyli o zmniejszonym ci-
œnieniu). Specjalnie przeprojektowany
system uszczelnienia przep³ywu powie-

trza ch³odz¹cego zmniejsza jego iloœæ
odp³ywaj¹c¹ z czêœci wysokoprê¿nej
do niskoprê¿nej bez wykonania pracy. 

EKONOMIA 

Koszt inwestycyjny budowy elek-
trowni wyposa¿onej w turbiny gazo-
we jest wysoki i obecnie wynosi oko-
³o 855 euro za zainstalowan¹ moc
1 kW mocy elektrycznej. Taki szacun-
kowy koszt podano na stronach in-
ternetowych opisuj¹cych najnowsz¹
inwestycjê w Bawarii w Irsching. Po-
dane dane w tabeli dotycz¹ce kosz-
tów mikroturbin gazowych pochodz¹
z roku 2002 i s¹ znacznie ni¿sze.
Koszty bloku energetycznego zasila-
nego wêglem kamiennym, a tym bar-
dziej brunatnym s¹ znacznie wy¿sze. 

Polskie elektrownie zasilane gazem
ziemnym nie s¹ w stanie wytrzymaæ
konkurencji z elektrowniami zasilanymi
w wêgiel kamienny, a tym bardziej
w wêgiel brunatny. Przy obecnych ce-
nach gazu ziemnego (oko³o 0,8 z³/Nm3

gazu wysokometanowego), op³acalna
cena uzyskana za sprzeda¿ 1 MWh

energii elektrycznej powinna wynosiæ
ponad 240 z³. Tylko elektrownie pracu-
j¹ce w systemie kontraktów d³ugoter-
minowych na odbiór energii wykazuj¹
zysk ze sprzeda¿y energii elektrycznej.
Jednak los tych kontraktów jest nie-
pewny. 

Ca³kowity koszt eksploatacji elektro-
ciep³owni parowo-gazowej o spraw-
noœci powy¿ej 50% powinien byæ jed-
nak ni¿szy od kosztów maksymalnych
zapewniaj¹cych im op³acalnoœæ pracy.
Na przyk³ad koszt remontu g³ównego
turbiny gazowej, który musi byæ wyko-
nany co 24 lub 28 tysiêcy godzin pra-

cy, jest ni¿szy od akcyzy p³aconej za
pr¹d elektryczny! Ponadto niedowarto-
œciowana jest w Polsce op³ata za ochro-
nê œrodowiska. Emisja dwutlenku wê-
gla przy spalaniu gazu ziemnego jest
ponad 2,5 razy ni¿sza ni¿ przy spalaniu
wêgla kamiennego. Ze spalania gazu
ziemnego emitowany jest tylko dwu-
tlenek wêgla oraz tlenki azotu NOx.
Emisja tlenków azotu nie przekracza li-
mitu narzuconego przez normy euro-
pejskie i wynosi poni¿ej 25 ppm NOx
dla spalin zawieraj¹cych 15% tlenu.
Tak niski limit jest nieosi¹galny dla
elektrowni opalanych wêglem. Emisja
wêglowodorów, tlenku wêgla oraz
zwi¹zków siarki jest œladowa. 

Ekonomicznoœæ eksploatacji elek-
trowni wyposa¿onych w turbiny gazo-
we mo¿e byæ poprawiona tylko wtedy,
gdy zostanie wprowadzona w Polsce
rynkowa cena wêgla kamiennego
i brunatnego. Oznacza to, ¿e cena ta
bêdzie powiêkszona o dop³aty stoso-
wane obecnie do wêgla kamiennego.
W przypadku wêgla brunatnego do je-
go ceny powinny zostaæ doliczone ca³-
kowite koszty zwi¹zane z ochron¹ œro-
dowiska. 

Zasadnicz¹ zalet¹ TG jest jednak
mo¿liwoœæ regulowania ich mocy w bar-
dzo krótkim czasie: nawet du¿a turbina
mo¿e osi¹gn¹æ pe³n¹ moc w czasie krót-
szym od 30 minut. Ta zaleta turbin gazo-
wych jest niezwykle wa¿na. Zastosowa-
nie w systemie elektroenergetycznym
du¿ych elektrowni wiatrowych o znacz-
nych mocach, prowadzi do blackoutu –
za³amania siê systemu elektroenerge-
tycznego. Tylko turbiny gazowe pozwa-
laj¹ na szybkie zmiany mocy i mog¹ za-
pobiec awarii sieci. �

Tomasz Dobski

Autor jest profesorem Politechniki Poznañskiej. 
tomasz.dobski@put.poznan.pl 

1) Hubert Antoine, „It is future for microtur-
bines?”, ATCE S. A., Belgium, 2005.
2) K. Riedle: „Siemens Gas Turbine Deve-
lopment”, Miêdzynarodowa konferencja:
Nowe technologie gazowe w urz¹dzeniach
przemys³owych i komunalnych, Poznañ,
wrzesieñ 2006.

Artyku³ ten jest ostatni¹ z publikacji doty-
cz¹cych spalania gazu ziemnego w urz¹dze-
niach energetycznych: piecach przemys³o-
wych, silnikach gazowych oraz turbinach
gazowych. 

Rys. 5. Schemat cieplny mikroturbiny 
z rekuperatorem ciep³a: za turbin¹ spaliny
s¹ ch³odzone przez powietrze odp³ywaj¹ce 
ze sprê¿arki.



G.EN. GAZ ENERGIA S.A.

W dzia³alnoœci ka¿dego przed-
siêbiorstwa centralne miej-
sce w procesie œwiadczenia

us³ug oraz sprzeda¿y produktów po-
winien zajmowaæ klient, który decy-
duje o sukcesie b¹dŸ pora¿ce firmy
w d³u¿szej perspektywie. 

Równie¿ dla G.EN. spraw¹ prio-
rytetow¹ jest rozwój spó³ki, zarz¹-
dzanej w sposób umo¿liwiaj¹cy
stworzenie organizacji, która posia-
daæ bêdzie kulturê organizacyjn¹
skoncentrowan¹ wokó³ potrzeb
klientów. 

W trosce o jakoœæ obs³ugi i satysfak-
cjê obecnych oraz potencjalnych od-
biorców G.EN. stosuje dedykowane dla
poszczególnych segmentów klientów
standardy obs³ugi oraz nowoczesne ka-
na³y komunikacji. 

Co wiêcej, prowadz¹c dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ w oko³o 50 polskich gminach
spó³ka uczestniczy w najwa¿niejszych dla
spo³ecznoœci lokalnych wydarzeniach kul-
turalnych. W 2007 roku G.EN. by³ miê-
dzy innymi g³ównym sponsorem Festiwa-
lu Gwiazd Sportu oraz Miêdzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Organowej i Kame-
ralnej, a tak¿e sponsorem wielu lokalnych
imprez okolicznoœciowych. 

Aleja Gwiazd Sportu znajduje siê we
W³adys³awowie. Na g³ównej promena-
dzie od 2000 roku umieszczane s¹ tablice
– granitowe bloki z odlanymi z br¹zu
wmurowanymi gwiazdami, na których
widniej¹ nazwiska sportowców i trene-
rów. Zgodnie z tradycj¹, równie¿ w bie-
¿¹cym roku odznaczono kolejne gwiazdy
sportu, które powiêkszy³y grono uhono-
rowanych osób: Dorotê Idzi (piêciobój
nowoczesny), Witolda Filusa (baloniar-
stwo), mjr. Janosa Kevey’a (fechmistrz),
Wojciecha Zab³ockiego (szermierka), Ro-
berta Sycza i Tomasza Kucharskiego (wio-
œlarstwo), Bogdana Wentê (pi³ka rêczna),
W³odzimierza Lubañskiego (pi³ka no¿na)
i Jerzego Szczakiela (¿u¿el), któremu wy-
ró¿nienie wrêczy³ dr Bernard Rudkowski
(prezes zarz¹du G.EN.). 

Ponadto w tym roku dziêki trzem
g³ównym sponsorom: spó³ce G.EN.
GAZ ENERGIA; spó³ce GAZ BUDOWA
i lokalnej firmie B.M.C., wybudowana
zosta³a fontanna ze zniczem, któr¹ za-
projektowa³ olimpijczyk, prof. Woj-
ciech Zab³ocki. Jej uroczystego ods³o-
niêcia dokonano 29 lipca 2007 roku.

RzeŸba ta „³¹czy w sobie” dwa ¿y-
wio³y: wodê i ogieñ, który powstaje na

Podtrzymanie dobrego imienia i publicznego wizerunku jest
jednym z g³ównych celów spó³ki G.EN. GAZ ENERGIA. 

Budujemy
pozytywny wizerunek
poprzez spo³eczne zaanga¿owanie

Od lewej: Jerzy Szczepankowski, prezes Fundacji Aleja Gwiazd Sportu W³adys³awowo,
prof. Wojciech Zab³ocki, olimpijczyk i projektant fontanny, dr Bernard Rudkowski,
prezes zarz¹du G.EN. i Grzegorz Ma³aszuk, prezes zarz¹du GAZ BUDOWA.
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skutek spalania gazu ziemnego w indy-
widualnie zaprojektowanym palniku. 

Z nowego elementu architektonicz-
nego W³adys³awowa, gdzie od 2003 ro-
ku G.EN. dostarcza paliwo gazowe,
dumne s¹ w³adze samorz¹dowe i spo-
³ecznoœæ lokalna, a wœród spaceruj¹cych
turystów fontanna z p³on¹cym zniczem
wzbudza du¿e zainteresowanie. 

W wydarzeniach zwi¹zanych z Fe-
stiwalem Gwiazd Sportu oprócz licznie
przyby³ych mieszkañców i osób wypo-
czywaj¹cych w nadmorskim kurorcie
udzia³ wziê³o wiele osób publicznych,
takich jak Donald Tusk czy goœæ hono-
rowy tegorocznej edycji, by³y prezy-
dent RP, Lech Wa³êsa. 

W 2007 roku spó³ka G.EN. sponso-
rowa³a równie¿ trwaj¹cy od czerwca do
sierpnia XLIII Miêdzynarodowy Festi-
wal Muzyki Organowej i Kameralnej.
To donios³e wydarzenie artystyczne od-
by³o siê w Kamieniu Pomorskim, czyli

na nowym obszarze funkcjonowania
firmy, obejmuj¹cym od lipca 2007 roku
dwie kolejne gminy województwa za-
chodniopomorskiego: Miêdzyzdroje
i Kamieñ Pomorski. 

Ten najwspanialszy festiwal mu-
zyczny Pomorza Zachodniego jest dzie-
³em pasjonatów, ludzi, którzy od kilku-
dziesiêciu lat z wielkim zaanga¿owa-
niem organizuj¹ koncerty maj¹ce swo-
ich sta³ych wielbicieli zarówno w kraju,
jak i za granic¹. Podczas tegorocznej
edycji festiwalu w kamieñskiej katedrze

oprócz zespo³ów muzycznych z Polski,
kunszt kompozytorów i wirtuozeriê za-
demonstrowaæ mogli œwiatowej s³awy
wykonawcy z Anglii, Francji, Niemiec,
Rosji i Ukrainy. 

Powy¿sze wydarzenie kulturalne
z pewnoœci¹ przyczyni³o siê do propago-
wania sztuki oraz spo³eczno-kultural-
nego rozwoju szerokiego audytorium,
w tym mieszkañców Kamienia Pomor-
skiego i jego okolic. 

Tradycyjnie te¿, w 2007 roku spó³ka
G.EN. uczestniczy³a w wielu imprezach
lokalnych, takich jak „pierwszy szpa-
del” w Prochowicach, Dni Grabowa
nad Prosn¹, Imieniny Jankowic, Dni
Gminy Tarnowo Podgórne, Festyn Jun-
ka z Buku, Dni Miastka, Dni Prochowic,
Dni Twardogóry itd.

G.EN. jest tak¿e g³ównym sponso-
rem pierwszoligowego klubu koszykar-
skiego Tarnovia z Tarnowa Podgórnego,
gdzie mieœci siê biuro oddzia³u firmy. 

Spó³ka nie zapomina równie¿ o ma-
sowych wydarzeniach, które odbywaj¹
siê poza obecnym obszarem dzia³ania

G.EN. W maju 2007 roku firma zapre-
zentowa³a siê podczas XI Pikniku Na-
ukowego w Warszawie. W wydarzeniu
tym udzia³ wziê³o ponad 200 firm i in-
stytucji z Polski oraz zagranicy. Tego-
roczny piknik cieszy³ siê du¿¹ popular-
noœci¹ wœród zwiedzaj¹cych, którzy
licznie przybyli na Rynek Nowego Mia-
sta i Podzamcze. 

Poprzez powy¿sze dzia³ania G.EN.
konsekwentnie realizuje zasadê:
„Byæ blisko Klienta”. Wspó³praca
z w³adzami i spo³ecznoœciami lokal-
nymi oraz uczestniczenie w wielu
wydarzeniach obejmuj¹cych takie
p³aszczyzny jak sport, kultura, sztu-
ka, pomaganie dzieciom i potrzebu-
j¹cym pozwala najwiêkszej prywat-
nej spó³ce dystrybucyjnej w Polsce
byæ postrzegan¹ jako firma przyjazna
dla regionu oraz w szerszym spek-
trum jako rzetelny i godny zaufania
partner rynkowy. �

Od lewej: Jerzy Szczepankowski, Lech Wa³êsa, by³y prezydent RP, Adam D¿e¿d¿on,
burmistrz W³adys³awowa.

Ods³oniêcie Gwiazdy Sportu. Od lewej: 
dr Bernard Rudkowski, prezes zarz¹du 
G.EN., Jerzy Szczakiel, mistrz œwiata 
na ¿u¿lu z 1973 roku.

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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Ju¿ po raz dwudziesty na swoim dorocznym œwiêcie
spotkali siê pasjonaci i sympatycy „bia³ego sportu”.
Idea organizacji tenisowych zawodów zrodzi³a siê

w 1988 roku w Zielonej Górze i w dwudziestoletniej hi-
storii mistrzostw tylko kilka edycji odby³o siê poza tym
piêknym miastem. Od pierwszego turnieju stale wzra-
sta³a liczba uczestnicz¹cych w nim zawodniczek i za-
wodników. 

W tym roku w rozgrywkach wziê³o udzia³ sto trzy-
naœcie osób, z dwudziestu dziewiêciu firm. Jubileuszo-
we mistrzostwa odbywa³y siê od 5 do 9 wrzeœnia na
kortach Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Zielo-
nej Górze. Przez cztery dni w szeœciu kategoriach trwa-
³y zaciête pojedynki. Najwiêcej emocji dostarczy³ fina³
singla mê¿czyzn, w którym tak jak przed rokiem, spo-
tkali siê Dariusz Krakowiak reprezentuj¹cy GAZ – SY-
STEM Warszawa i Zbigniew Krajewski z Centrali PGNIG.
W emocjonuj¹cym pojedynku zwyciê¿y³ Z. Krajewski,
powtarzaj¹c ubieg³oroczny sukces. 

Po wyczerpuj¹cych sportowych zmaganiach na za-
wodników czeka³o wiele atrakcji, m.in. biesiada irlandz-
ka w Piwnicy Artystycznej „Kawon”, zawody strzelec-
kie w Klubie Sportowym „Gwardia” oraz wizyta w Mu-
zeum Dawnych Tortur, po³¹czona z degustacj¹ wybor-
nego zielonogórskiego wina. 

Mistrzostwa Polski Grupy Kapita³owej PGNiG to jed-
na z najwa¿niejszych imprez sportowych o charakterze
integracyjnym. Honorowy patronat nad zawodami ob-
j¹³ Krzysztof G³ogowski, prezes zarz¹du PGNIG. Bardzo
dobra organizacja i wspania³a, kole¿eñska atmosfera na
d³ugo pozostan¹ w pamiêci wszystkich uczestników mi-
strzostw. �

tekst i zdjêcia
W³odzimierz Kleniewski

W Y N I K I  RY W A L I Z A C J I

KATEGORIA OPEN 

1 Zbigniew Krajewski PGNiG Centrala Spó³ki

2 Dariusz Krakowiak GAZ – SYSTEM O/Warszawa

3-4 Mariusz Skurczyñski POSD O/Gdañsk

3-4 Marcin Pieni¹¿ek PGNiG Centrala Spó³ki

GRA POJEDYNCZA KOBIET

1 Marzena OleœKOSD O/ZG Kraków

2 El¿bieta Kramek GAZ – SYSTEM O/Warszawa

3-4 Aldona Boguœ GAZ – SYSTEM O/Warszawa

3-4 Miros³awa Pich GAZ – SYSTEM O/Warszawa

SENIORZY

1 Wac³aw Nowak PGNiG O/Sanok

2 Marek Koczela KOSD O/ZG Kraków

3-4 Janusz Dobkowski MOSD O/ZG Warszawa

3-4 Janusz Milejski GAZ – SYSTEM O/Wroc³aw

Serwuj
Zbignie

Wizyta Bachusa.

Serwuje Joanna Kondla.
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W Y N I K I  RY W A L I Z A C J I

WETERANI

1 Stefan Tarapacki PGNiG O/Sanok

2 Wojciech Bojanowski PGNiG O/Sanok

3-4 Andrzej Florjanowicz ABB Warszawa

3-4 Jan UndroPNiG NAFTA Pi³a

GRA PODWÓJNA MÊ¯CZYZN

1 Wac³aw Nowak – Pawe³ Fic PGNiG O/Sanok

2 Waldemar Mnich – Zbigniew Krajewski PGNiG Centrala Spó³ki

3-4 Andrzej Sator – Pawe³ Bem MOSD O/ZG Warszawa

3-4 Dariusz Krakowiak – Marcin Czub GAZ – SYSTEM O/Warszawa

GRA MIESZANA

1 Marzena Oleœ – Marek Koczela KOSD O/ZG Kraków

2 Ewa Król – Jerzy G³adysz PGNiG O/Sanok

3-4 Aldona Boguœ – Andrzej Florjanowicz GAZ – SYSTEM O/Warszawa/ABB

3-4 Agnieszka Kwiecieñ – Bogdan Matysik PN DIAMENT Zielona Góra

KLASYFIKACJA GENERALNA FIRM

1 PGNiG Oddzia³ Sanok 129,44

2 PGNiG SA Centrala Spó³ki 88,25

3 GAZ – SYSTEM O/Warszawa 82,19

4 MOSD O/ZG Warszawa 62,50

5 KOSD O/Tarnów 55.56

6 PGNiG SA O/Zielona Góra 43,19

7 GAZ – SYSTEM O/Rembelszczyzna 25,06

8 POSD O/Gdañsk 15,13

9 PN DIAMENT Zielona Góra 15,06

10 ABB Warszawa 13,94

uje zwyciêzca turnieju
iew Krajewski.

Ceremonia otwarcia.

Powitanie zaproszonych goœci.
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Z akres dzia³alnoœci Fundacji PGNiG im. Ignacego
£ukasiewicza obejmuje szeroko rozumiane wspie-
ranie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym

ochronê zabytków, dzia³ania na rzecz nauki i edukacji,
ale tak¿e ochronê zdrowia i upowszechnianie sportu
wœród dzieci i m³odzie¿y oraz aktywnoœæ w zakresie eko-
logii. Dotychczas Fundacja PGNiG realizowa³a swoje ce-
le wy³¹cznie poprzez w³asne programy. Zorganizowano
miêdzy innymi konkurs Z³ote Lampy, którego celem by³a
popularyzacja wybitnych projektów naukowych w ob-
szarze nauk œcis³ych i technicznych. Przyznano równie¿
nagrody i stypendia studentom uczelni technicznych. 

W 2007 roku dzia³alnoœæ Fundacji PGNiG oparto
na wspó³pracy z partnerami programowymi. To istotna
zmiana jakoœciowa. Dziêki temu Fundacja PGNiG ma
gwarancjê, ¿e jej pomoc zostanie wykorzystana maksy-
malnie efektywnie i dotrze do najbardziej potrzebuj¹-
cych. Ten model dzia³ania zdobywa coraz wiêcej zwolen-
ników. Organizacje pozarz¹dowe, ró¿nego rodzaju fun-
dacje dzia³aj¹ce na zasadzie organizacji po¿ytku
publicznego, specjalizuj¹ce siê w dzia³aniach spo³ecznych
maj¹ du¿o wiêksze szanse na precyzyjne okreœlenie po-
trzeb lokalnych œrodowisk oraz rzeczywisty dialog z po-
trzebuj¹cymi pomocy w najdalszych zak¹tkach Polski. 

SKRZYD£A – £¥CZYMY SI£Y

13 wrzeœnia Fundacja PGNiG SA im. Ignacego £uka-
siewicza rozpoczê³a wspó³pracê z Caritas Polska jako
strategiczny partner programu „Skrzyd³a”. Inspiracj¹ dla
tego programu by³o przes³anie Jana Paw³a II, w którym
papie¿ nawo³uje do budowania nowej cywilizacji – cywi-
lizacji mi³oœci. Pomoc dzieciom najubo¿szym to „potrze-
ba wyobraŸni mi³osierdzia”, aby przyjœæ z pomoc¹ dziec-
ku zaniedbanemu duchowo i materialnie; (...). Szacuje
siê, ¿e w Polsce jest ponad 650 tys. dzieci, których rodzi-
ców nie staæ na zakup odzie¿y, podrêczników szkolnych
czy zapewnienie najbardziej fundamentalnej potrzeby –
wy¿ywienia. Konsekwencj¹ braków materialnych jest
faktyczna nierównoœæ dzieci i m³odzie¿y w dostêpie do
edukacji. Z myœl¹ o wyrównaniu szans i zmniejszeniu ol-
brzymiej przepaœci dziel¹cej dzieci z rodzin ubogich od
tych lepiej sytuowanych, Caritas Polska rozpoczê³a reali-
zacjê programu „Skrzyd³a”. „Skrzyd³a” to program d³u-
goterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z po-
wodu z³ej sytuacji materialnej w rodzinie wymagaj¹ po-
mocy w formie do¿ywiania w szkole, zakupu wyprawek
z artyku³ami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek
szkolnych. 

Fundacja PGNiG, w ramach programu „Skrzyd³a”,
objê³a d³ugofalow¹ opiek¹ 300 najbardziej potrzebuj¹-
cych dzieci w ca³ej Polsce, przekazuj¹c na ten cel ponad
220 tysiêcy z³otych. Ta kwota pozwoli na wsparcie kilku-
set dzieci w okresie pierwszego semestru roku szkolnego
2007/2008. Jak zapewnia Tomasz Fill, prezes Fundacji
PGNiG – bêdziemy tak¿e promowaæ tê szlachetn¹ ideê
w ca³ej Polsce poprzez szerok¹ kampaniê informacyjn¹
zarówno wœród klientów, jak i 30 000 pracowników
Grupy Kapita³owej PGNiG. Chcemy, aby jak najwiêcej
dzieci otrzyma³o pomoc. 

KA¯DY MO¯E POMÓC

Program proponuje roztoczenie opieki finansowej
nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne. Ka¿dy, kto
poprzez z³o¿on¹ deklaracjê zobowi¹¿e siê do wsparcia
finansowego ucznia przynajmniej przez jeden semestr
szkolny, mo¿e staæ siê partnerem programu „Skrzyd³a”.
Pomoc zawsze trafi do konkretnego dziecka, zg³oszo-
nego na listê Caritas przez pedagoga szkolnego. 

Dzieci otrzymuj¹ dwa rodzaje wsparcia w ramach
programu. S¹ to „Skrzyd³a na przysz³oœæ” lub „Skrzy-
d³a na co dzieñ”. „Skrzyd³a na co dzieñ” to pakiet
odpowiadaj¹cy na podstawowe i niezbêdne potrzeby
dziecka w szkole. W przypadku wsparcia dziecka
w ramach pakietu „Skrzyd³a na co dzieñ” miesiêczna
kwota wynosi 147 z³ przez 10 miesiêcy. „Skrzyd³a na
przysz³oœæ” to pakiet zapewniaj¹cy dziecku
zaspokojenie potrzeb, które bezpoœrednio wp³ywaj¹
na jego rozwój i zachêcaj¹ do zdobywania wiedzy.
W przypadku wsparcia dziecka w ramach pakietu
„Skrzyd³a na przysz³oœæ” miesiêczna kwota wynosi
154 z³ przez 10 miesiêcy. Dla tych, którzy zechc¹ wes-
przeæ program jednorazowymi wp³atami bez podpisy-
wania d³ugoterminowych deklaracji przygotowana
zosta³a tzw. Skarbonka Skrzyde³. Ka¿da wp³ata na
konto Caritas Polska (PKO BP SA 70 1020 1013
0000 0102 0002 6526) z dopiskiem „Skarbonka
Skrzyde³” bêdzie przeznaczona na pomoc dzieciom,
które nie zosta³y objête sta³¹ opiek¹ w programie.
Wp³acaj¹cy mo¿e okreœliæ cel, na który maj¹ zostaæ
przeznaczone wp³acane œrodki, np. obuwie, do¿ywia-
nie itp. Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na stronie
www.skrzydla.pl lub bezpoœrednio u Katarzyny Seku-
³y, koordynatora tego programu, tel. 022 334 85 22,
e-mail: skrzydla@caritas.pl i w Fundacji PGNiG – pi-
sz¹c pod adresem: info@fundacjapgnig.pl 

O tym, jak rozwija siê wspó³praca Fundacji PGNiG
z Caritas Polska bêdziemy Pañstwa na bie¿¹co infor-

Dajemy dzieciom Skrzyd³a!
Nowe programy Fundacji PGNiG
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mowali. A ju¿ dziœ ka¿dy z nas mo¿e rozwa¿yæ, czy
mo¿e sam pomóc potrzebuj¹cym. Jest nas w Grupie
PGNiG ponad 30 tysiêcy, jeœli nawet nieliczni bêd¹
mogli w³¹czyæ siê do akcji – ilu dzieciom mo¿emy po-
móc! Warto przy tym dodaæ, ¿e kwoty przekazane na
rzecz programu „Skrzyd³a” mo¿na odliczaæ od podat-
ku w corocznych rozliczeniach podatkowych. 

INNE PLANY FUNDACJI PGNIG 
Wspó³praca z Caritasem to niejedyna dzia³alnoœæ

fundacji. Ju¿ wkrótce przedstawimy Pañstwu drugi pro-
gram, którego realizacja opiera siê na wspó³pracy z ze-
wnêtrznym partnerem. W tym przypadku jest to Polsko-
-Amerykañska Fundacja Wolnoœci i jej program „Wolon-
tariat studencki”. 



DOLNOŒL¥SKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Wydzielenie Operatorów Systemu Dystrybu-
cyjnego jest wa¿nym etapem kszta³tuj¹cym ry-
nek energii zgodnie z wymogami unijnych dyrek-
tyw. Jakie ma to konsekwencje dla rynku gazu
w Polsce? 

Powo³anie operatorów systemu dystrybucyjnego
zweryfikuje i ukszta³tuje w Polsce rynek w zakresie
dostaw gazu. Jest to krok w kierunku rozwoju tego
rynku, jego liberalizacji i coraz wiêkszej konkurencyj-
noœci. Oczywiœcie, bêdzie siê to wi¹zaæ z coraz atrak-
cyjniejsz¹ ofert¹ dla klientów – odbiorców gazu,
zwiêkszaniem mo¿liwoœci dostarczania gazu w nowe
rejony, a tak¿e wykorzystania go w nowych obsza-
rach zastosowañ, takich jak transport samochodowy
czy komunikacja miejska. Powstanie spó³ek dystrybu-
cyjnych o charakterze regionalnym wieñczy równie¿
proces reorganizacji grupy kapita³owej PGNiG SA.
Z kolei wypracowanie docelowego kszta³tu tych spó-
³ek domaga siê rozstrzygniêcia relacji przesy³u do dys-
trybucji gazu. W moim przekonaniu, ten fundamen-
talny podzia³ wynikaj¹cy z wymogów unijnych nast¹-
pi³ w³aœnie teraz i jest to proces koñcowy w kszta³to-
waniu rynku gazu w naszym kraju. 

Zmiany na rynku gazu, przyczyniaj¹ce siê do
jego wiêkszej konkurencyjnoœci s¹ du¿ym wyzwa-
niem dla wszystkich podmiotów na tym rynku. Ja-
ko osoba, która zarz¹dza³a dolnoœl¹skimi struktu-
rami przesy³owymi posiada pan praktyczn¹ znajo-

moœæ problemów, przed jakimi staj¹ operatorzy
systemów wydzielonych w wyniku unijnych regu-
lacji prawnych. Czy w zwi¹zku z tym ma pan ju¿
wizjê przedsiêbiorstwa? 

Przede wszystkim nale¿y d¹¿yæ do umocnienia
operatorów systemów dystrybucyjnych, poniewa¿
to oni s¹ na pierwszej linii spotkania siê z konkuren-
cj¹ zagraniczn¹. Mocniejsi operatorzy oznaczaj¹
równie¿ mocniejsz¹ ca³¹ Grupê Kapita³ow¹ PGNiG
SA. Wiele zale¿y tutaj od pomys³ów zarz¹dów spó³-
ek dystrybucyjnych, ale równie¿ od dobrych relacji
miêdzy spó³kami i w³aœcicielem, czyli Grup¹ Kapita-
³ow¹ PGNiG SA. Wa¿na bêdzie strategia, jak¹ ona
przyjmie, a w któr¹ spó³ki bêd¹ musia³y siê wpisaæ.
Dotyczy to równie¿ relacji miêdzy wydobyciem ga-
zu, operatorem przesy³owym i operatorem dystry-
bucyjnym. Moja wizja funkcjonowania Dolnoœl¹-
skiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego wi¹¿e
siê z klarownym rozdzieleniem procesów, które
mo¿na delegowaæ w dó³, od tych, które nale¿y cen-
tralizowaæ. Wymaga to wyczucia delikatnej granicy,
czerpania z doœwiadczeñ pracy z ludŸmi i znajomo-
œci procesów zachodz¹cych w firmie. Nowoczesny
operator musi równie¿ czerpaæ wiedzê z doœwiad-
czeñ innych krajów i obserwowaæ, jak tam realizo-
wane s¹ unijne wytyczne. Ponadto, musimy zbudo-
waæ siln¹ markê firmy w regionie, jako spó³ki strate-
gicznej dla Grupy Kapita³owej PGNiG SA. Musi to
byæ marka wiarygodna i rzetelna, budz¹ca zaufanie

KRZYSZTOF HNATIO
– od 4 lipca 2007 roku pe³ni funkcjê
prezesa Dolnoœl¹skiego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego. Wczeœniej
pracowa³ jako dyrektor Operatora 
Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ – SYSTEM S.A.
Oddzia³u we Wroc³awiu, wydzielonego
ze struktur PGNiG SA w 2005 roku.
W lipcu 1999 roku by³ pe³nomocnikiem
Zarz¹du PGNiG SA do utworzenia
Regionalnego Oddzia³u Przesy³u
we Wroc³awiu, którym zarz¹dza³ jako
dyrektor od stycznia 2000 roku. Z bran¿¹
gazownicz¹ zwi¹zany od prawie 20 lat. 
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Nale¿y ws³uchiwaæ siê
w têtno rynku



Moja wizja
funkcjono-
wania Dolno-
œl¹skiego 
Operatora
Systemu 
Dystrybucyj-
nego wi¹¿e
siê z klarow-
nym rozdzie-
leniem 
procesów,
które mo¿na
delegowaæ
w dó³, 
od tych, 
które 
nale¿y cen-
tralizowaæ.

i ciesz¹ca siê autorytetem na rynku. Brzmi to trochê
jak slogany, ale przecie¿ w praktyce oznacza ¿mud-
n¹ pracê na wszystkich poziomach funkcjonowania
spó³ki. Maj¹c wizjê funkcjonowania przedsiêbior-
stwa, nale¿y pamiêtaæ, ¿e niezbêdne jest ws³uchiwa-
nie siê w têtno rynku i dobieranie odpowiednich na-
rzêdzi. 

Jakiego rodzaju narzêdzia s¹ kluczowe, bior¹c
pod uwagê obecne umiejscowienie spó³ki w kon-
tekœcie wspomnianych wczeœniej zmian na rynku
gazu? 

Wypracowane metody zarz¹dzania s¹ istotnym
kapita³em ka¿dej firmy, wiêc tutaj mogê wypowie-
dzieæ siê jedynie w ogólnym zakresie. Kluczowa
sprawa to zoptymalizowanie potencja³u, w szcze-
gólnoœci ludzkiego. Jeœli dzisiaj mówimy, ¿e do
uzyskania przewagi potrzeba fachowoœci, to musi-
my zbudowaæ fundusz pozyskiwania fachowoœci.
Wi¹¿e siê to z okreœleniem jasnej polityki personal-
nej, potrzeb¹ stworzenia œcie¿ki kariery zawodo-
wej, wypracowaniem nowoczesnej polityki zarz¹-
dzania zasobami ludzkimi w obszarach zwi¹zanych
z rekrutacj¹, selekcj¹ i motywacj¹. Wszystko to na-
kierowane powinno byæ na kompetencje i profe-
sjonalne przygotowanie ludzi. A jeœli powo³ujemy
siê na profesjonalizm, musi siê to wi¹zaæ z delego-
waniem uprawnieñ w dó³, wyznaczaniem kierow-

ników zarz¹dzaj¹cych procesami i projektami. Ko-
lejnym zagadnieniem jest to, na ile struktura orga-
nizacyjna przeszkadza lub pomaga budowaæ
sprawn¹ firmê, na ile mo¿e wyd³u¿yæ lub skróciæ
³añcuch decyzyjny. Jeœli struktura organizacyjna
ma byæ odpowiedzi¹ na skuteczne zarz¹dzanie,
musi skracaæ ³añcuch decyzyjny i stwarzaæ warun-
ki do budowy kompetencji. Musimy pamiêtaæ, ¿e
struktura ma u³atwiæ skuteczne zarz¹dzanie firm¹
z punktu widzenia atrakcyjnoœci dla klienta.
Oprócz tego jest jeszcze wiele innych, kluczowych
obszarów, które nale¿y usprawniæ, jak chocia¿by
sprawy dotycz¹ce zoptymalizowania wydatków
poprzez skuteczne metody controllingu operacyj-
nego i inwestycyjnego. 

¯ycie to nie tylko praca zawodowa, czy zechcia³-
by pan podzieliæ siê swoimi zainteresowaniami. 

Bardzo lubiê góry i to zarówno turystykê górsk¹,
jak i jazdê na nartach. W górach cz³owiek doœwiadcza
swoich ograniczeñ poprzez zmaganie siê ze swoj¹ s³a-
boœci¹. Przez to równie¿ lepiej poznaje siebie. Ale gó-
ry to przede wszystkim piêkno, które cz³owiek ma
mo¿liwoœæ dostrzec, kiedy zdecyduje siê podj¹æ wysi-
³ek. Moj¹ wielk¹ pasj¹ jest tak¿e muzyka. Bardzo lu-
biê jazz klasyczny i muzykê powa¿n¹, ale tak¿e dobry
rock i pop. W³aœciwie poza ha³aœliwym heavy metalem
s³ucham przeró¿nych stylów muzycznych. Muzyka
pozwala mi siê skupiæ i zrelaksowaæ. W muzyce tkwi
bogactwo duchowe, które oddzia³uje na osobowoœæ. 

Lubi pan równie¿ podró¿owaæ. Z tego co wiem
jedynym kontynentem, na którym pan nie by³  jest
Antarktyda... 

Tak, rzeczywiœcie podró¿owanie po œwiecie jest
moj¹ wielk¹ pasj¹. Dziêki temu mo¿liwe jest poznanie
prawdziwej kultury, czêsto odmiennej od naszej.
W kontaktach z ludŸmi z innych krajów mamy mo¿li-
woœæ doœwiadczenia wielkiej ró¿norodnoœci. Z ca³¹
pewnoœci¹ podró¿e bardzo poszerzaj¹ horyzonty
i wzbogacaj¹ osobowoœæ. 

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê, aby uda³o siê pa-
nu osi¹gn¹æ zamierzone cele zarówno na polu za-
wodowym, jak i podczas podró¿y czy te¿ wypraw
w góry. �

Rozmawia³ Piotr Wojtasik
kierownik Biura Komunikacji i Public Relations

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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P race powierzono licencjonowanemu wykonawcy
Compact Pipe firmie Górnoœl¹ski Zak³ad Obs³ugi
Gazownictwa Sp z o.o. z Zabrza (GZOG). Niety-

powoœæ inwestycji wynika³a z parametrów gazoci¹gu
poddanego renowacji. Realizowano rehabilitacjê stalo-
wego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, którego maksy-
malne ciœnienie robocze wynosi 25 barów. Zastosowa-
no rurê Compact Pipe PE100, DN400 SDR 17,6. £¹cz-
na d³ugoœæ gazoci¹gu wynosi³a ok. 2,4 km. Dotych-
czas, przy za³o¿eniu niezale¿noœci wyk³adziny, maksy-
malne ciœnienie robocze gazoci¹gu poddanego reno-
wacji wynosi³o 6 barów (rura CP PE100 SDR17,6). 

Metoda Compact Pipe (CP) nale¿y do grupy tech-
nik renowacyjnych ciasno pasowanych i jest stosowa-
na do renowacji przewodów gazowych, kanalizacyj-
nych, wodoci¹gowych i innych instalacji przemys³o-
wych. Compact Pipe jest ci¹g³ym odcinkiem rury po-

lietylenowej, która na ca³ej swej d³ugoœci zosta³a
z jednej strony wgiêta do œrodka tak, ¿e przekrój po-
przeczny przypomina literê „C”. Nawiniêta na bêben
rura Compact Pipe jest przez producenta dostarczana
na plac budowy. Tam bêben jest umieszczany na
wózku bêbnowym. Do koñca rury przymocowana zo-
staje g³owica prowadz¹ca, do której mo¿na pod³¹czyæ
linê wci¹garki. Dziêki zagiêciu (w kszta³cie litery C)
rura Compact Pipe ma w przekroju poprzecznym
zdecydowanie mniejsze wymiary od rury odnawianej
(o ok. 30 – 35%) i dlatego mo¿na j¹ ³atwo wci¹gn¹æ
do wnêtrza naprawianego ruroci¹gu. 

Dziêki charakterystycznemu wygiêciu i znacznej
podatnoœci osiowej rury Compact Pipe na zginanie,
mo¿na j¹ wprowadziæ do wnêtrza odnawianego ruro-
ci¹gu nawet poprzez niewielki wykop punktowy. Na-
stêpnie jej koñce s¹ uzbrajane w odpowiednie koñ-
cówki pod³¹czeniowe, którymi doprowadzana jest do
jej wnêtrza gor¹ca para wodna, a nastêpnie sprê¿one
powietrze. 

Odpowiednie podgrzanie rury par¹ wodn¹ wyzwa-
la „pamiêæ kszta³tu” tworzywa, dziêki temu rura po-
wraca do pierwotnego, okr¹g³ego kszta³tu. Wprowa-
dzenie kolejno sprê¿onego powietrza „rozdmuchuje”
uplastycznion¹ rurê na tyle, ¿e zaczyna siê ona stykaæ
z wewnêtrzn¹ powierzchni¹ odnawianego ruroci¹gu,
uzyskuj¹c w ten sposób efekt ciasnego pasowania. Po
jej sch³odzeniu do temperatury otoczenia uzyskuje siê
nowy przewód osadzony w starym ruroci¹gu. 

Je¿eli zastosowana rura Compact Pipe jest wyk³a-
dzin¹ niezale¿n¹, to nowy ruroci¹g przejmuje w ca³o-
œci funkcjê starego, co oznacza, ¿e jest to niezale¿nie
dzia³aj¹cy ruroci¹g o przewidywanej trwa³oœci takiej
samej, jak typowa, zupe³nie nowa instalacja. 

W przypadku zastosowania jako wyk³adziny inte-
raktywnej rura Compact Pipe stanowi kompletny
uk³ad wytrzyma³oœciowy wy³¹cznie z istniej¹cym ru-
roci¹giem. Interaktywna wyk³adzina nie mo¿e samo-
dzielnie funkcjonowaæ bez uszkodzenia przez ca³y za-
k³adany okres jej trwa³oœci. Dlatego konieczne jest
wsparcie poprzeczne istniej¹cego ruroci¹gu. W szcze-
gólnoœci dotyczy to naprê¿eñ wytwarzanych przez ci-
œnienie wewnêtrzne w kontakcie ze œciank¹ istniej¹-
cego ruroci¹gu. Równoczeœnie wykorzystanie rury
Compact Pipe ma ten walor, ¿e posiada ona d³ugo-
trwa³¹ zdolnoœæ do pokrywania wszelkich otworów
korozyjnych lub nierównoœci w po³¹czeniach wystê-
puj¹cych w istniej¹cym ruroci¹gu. 

Firma Wawin, w zwi¹zku z nietypowym zastoso-
waniem technologii Compact Pipe, na potrzeby reno-
wacji gazoci¹gu wysokiego ciœnienia „Ostro¿nica –

Interaktywna wyk³adzina

Precedensowa instalacja renowacji 
gazoci¹gu metod¹ Compact Pipe firmy 
Wawin, zastosowana jako wyk³adzina
interaktywna (tzn. wspó³pracuj¹ca
ze starym ruroci¹giem w celu przeniesienia
podwy¿szonych obci¹¿eñ) zosta³a
zrealizowana pod Tarnowskimi Górami
w obszarze dzia³ania Górnoœl¹skiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Andrzej J. Rudzki, Marek Palim¹ka, Dariusz Tarasewicz
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Rury Compact Pipe na bêbnach
w oczekiwaniu na instalacje.
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Tarnowskie Góry”, opracowa³a szczegó³owe za³o¿e-
nia techniczne realizacji tego projektu. Górnoœl¹ski
Operator Systemu Dystrybucyjnego, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa,
zaakceptowa³ je do realizacji. Opinia potwierdzi³a
równie¿, ¿e szerokoœci stref kontrolowanych gazoci¹-
gów po renowacji odpowiadaj¹ szerokoœciom stref
kontrolowanych gazoci¹gów nowo budowanych. 

Pierwszy etap inwestycji polega³ na wytyczeniu
wykopów punktowych. Niemal¿e ca³a trasa gazoci¹-
gu by³a usytuowana w terenie leœnym, z ograniczon¹
mo¿liwoœci¹ dostêpu sprzêtu ciê¿kiego. Brano pod
uwagê uwarunkowania przebiegu trasy gazoci¹gu,
zmiany kierunków oraz maksymaln¹ d³ugoœæ nawiniê-
cia na bêben rury Compact Pipe. Dla œrednicy DN400
wynosi ona 93 m. 

Po rozciêciu rur stalowych nast¹pi³o czyszczenie
ruroci¹gu. Zastosowano prost¹ metodê mechaniczn¹
wielokrotnego przeci¹gania skrobaków. W zwi¹zku
z tym, ¿e gazoci¹g poprzednio s³u¿y³ do przesy³u ga-
zu koksowniczego, wydobywane zanieczyszczenia
zawiera³y du¿¹ iloœæ szkodliwych zwi¹zków chemicz-
nych, które przekazywano do utylizacji. 

Po wyczyszczeniu nast¹pi³ etap inspekcji telewi-
zyjnej istniej¹cego gazoci¹gu. Stwierdzono w³aœciwe
przygotowanie do przeci¹gania rury polietylenowej
Compact Pipe. Przeci¹gniêcie 93 metrów rury DN400
CP zajê³o ok. pó³ godziny. 

Po przeci¹gniêciu nast¹pi³ etap dogrzewania p³yt
polietylenowych do koñcówek rury oraz uzbrajania
ich w odpowiednie pod³¹czenia. Znacz¹c¹ zalet¹ wy-
korzystywan¹ w tej instalacji by³o to, ¿e jednostka
centralna mog³a byæ oddalona od wykopu startowego
nawet do 20 metrów. 

Po pod³¹czeniu przewodu, którym wt³aczana by³a
para, zainstalowaniu ca³ej aparatury kontrolno-pomia-
rowej nastêpowa³ w³aœciwy proces wygrzewania rury. 

W przypadku standardowego zastosowania rur CP
jako wyk³adziny niezale¿nej po³¹czenia s¹ stosunko-
wo proste. Jedynym utrudnieniem jest koniecznoœæ
rozszerzenia koñcówki rury Compact Pipe urz¹dze-
niem o nazwie ekspander, przed zgrzaniem z odcin-
kiem typowej rury PE. W przypadku zastosowania CP
jako wyk³adziny interaktywnej ca³oœæ takiego po³¹-
czenia dodatkowo musi byæ wsparta zewnêtrzn¹ po-
w³ok¹ stalow¹. 

Przestrzeñ pomiêdzy rurami PE a zewnêtrznymi
stalowymi jest wype³niana odpowiedni¹ mas¹ beto-
now¹. Po próbie ciœnieniowej, która w przypadku tej
instalacji by³a przeprowadzana przy ciœnieniu 25
barów wykopy s¹ zasypywane. 

Zastosowanie rur Compact Pipe jako wyk³adziny in-
teraktywnej otwiera mo¿liwoœæ poddawania renowacji

gazoci¹gów o ciœnieniu do 25 barów. Jednoczeœnie za-
chowane zostaj¹ wszystkie zalety technologii, takie jak: 
� ciasne pasowanie – nie redukujemy wydajnoœci ru-

roci¹gu; 
� mo¿liwoœæ bezwykopowej realizacji odcinków ru-

roci¹gów z ³ukami; 
� w minimalnym stopniu powodujemy utrudnienia

dla otoczenia – niewielkie wykopy punktowe; 
� mniejsze zniszczenia oraz zmiany w œrodowisku

naturalnym, a tak¿e znacz¹ce ograniczenie kosz-
tów wyp³acanych odszkodowañ; 

� technologia oraz system zapewniania jakoœci jest
zgodny z aktualnymi normami europejskimi doty-
cz¹cymi systemów renowacji gazoci¹gów. 
Minusem tej metody jest koniecznoœæ czasowego

wy³¹czenia z eksploatacji odcinków gazoci¹gów pod-
dawanych renowacji i zapewnienie dostawy gazu
w inny sposób. �

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

Wózek bêbnowy z rur¹ Compact Pipe.

Etap wykonywania pod³¹czeñ.

Jednostka centralna – wytwornica pary.



Karpacki OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Ci z Pañstwa, którzy przyzwyczaili siê 
do tego, i¿ dotychczas na tych ³amach
prezentowa³a siê Karpacka Spó³ka 
Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, 
byæ mo¿e nie wiedz¹, dlaczego 
podmiotem goszcz¹cym dziœ na stronach 
„Przegl¹du Gazowniczego” jest Karpacki
Operator Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. w Tarnowie. 

Otó¿ sta³o siê tak za spraw¹ zmian restruktury-
zacyjnych w GK PGNiG. 

Zmiana, która nast¹pi³a na pocz¹tku lipca, nie
oznacza bynajmniej wy³¹cznie modyfikacji nazwy
firmy. Zmiany s¹ daleko wiêksze, a wynikaj¹ z wy-
maganego przez Uniê Europejsk¹ obowi¹zku roz-
dzielenia dzia³alnoœci handlowej od technicznej
dystrybucji gazu. Taki obowi¹zek nak³ada dyrekty-
wa Unii Europejskiej (2003/55/EC) oraz znoweli-
zowane prawo energetyczne. 

Dziêki temu, i¿ PGNiG SA przeprowadzi³o wy-
dzielenie prawne szeœciu operatorów systemu dys-
trybucyjnego, formalne warunki niezbêdne do
funkcjonowania wolnego rynku gazu w Polsce zo-
sta³y spe³nione. 

Wprowadzane w Grupie Kapita³owej PGNiG
zmiany polegaj¹ na zintegrowaniu dzia³alnoœci ob-
rotu hurtowego i detalicznego w PGNiG oraz prze-
kszta³ceniu dotychczasowych spó³ek gazownictwa
w operatorów systemów dystrybucyjnych.
W zwi¹zku z tym detaliczny obrót gazem oraz ob-
s³uga klientów na terenie ca³ego kraju zosta³y prze-
niesione ze spó³ek gazownictwa do tymczasowych
spó³ek obrotu gazem, a docelowo – bezpoœrednio
do PGNiG. W ten sposób PGNiG oprócz dzia³alno-
œci wydobywczej i magazynowej prowadziæ bêdzie
tak¿e ca³oœæ dzia³alnoœci handlowej (obrót hurtowy
i detaliczny) poprzez Oddzia³ Handlowy. W oddzia-
le tym skupiona bêdzie dzia³alnoœæ handlowa,
w tym m. in. marketing, sprzeda¿ gazu, obs³uga
klientów oraz bilansowanie handlowe gazu. I tak
z dotychczasowych szeœciu spó³ek gazownictwa
wydzielono spó³ki obrotu: S¹ to tzw. spó³ki tymcza-
sowe o nazwach: Dolnoœl¹ska Spó³ka Obrotu Ga-
zem Sp. z o.o., Górnoœl¹ska Spó³ka Obrotu Gazem
Sp. z o.o., Karpacka Spó³ka Obrotu Gazem Sp.
z o.o., Mazowiecka Spó³ka Obrotu Gazem Sp.
z o.o., Pomorska Spó³ka Obrotu Gazem Sp. z o.o.
oraz Wielkopolska Spó³ka Obrotu Gazem Sp.
z o.o., które do koñca roku zostan¹ po³¹czone
z PGNiG. 

Natomiast techniczna dystrybucja gazu realizo-
wana jest przez dotychczasowe spó³ki gazownic-
twa, które przekszta³cone zosta³y w operatorów
systemu dystrybucyjnego (OSD) i np. w miejsce
Karpackiej Spó³ki Gazownictwa powsta³ Karpacki

Dystrybucja i obrót
oddzielnie
Bo¿ena Malaga-Wrona
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W budynku przy ul. Wita Stwosza 7  w Tarnowie swoj¹
siedzibê maj¹: Karpacki Operator Systemu
Dystrybucyjnego i Gazownia Tarnowska.
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Rozdzielenie
dzialalnoœci
technicznej
tj., fizycz-
nego
dostarcza-
nia gazu 
do odbior-
ców 
od obrotu
gazem
– to pod-
stawa fun-
kcjono-
wania
wolnego
rynku gazu. 

Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w Tarnowie. W odró¿nieniu od spó³ek obrotu
gazem, operatorzy systemu dystrybucyjnego funk-
cjonuj¹ samodzielnie, zgodnie z wymogami nieza-
le¿noœci przewidzianymi przez zapisy dyrektywy
2003/55/EC oraz prawa energetycznego. Zasada
niezale¿noœci OSD dotyczy zarówno kierownictwa
OSD (niezale¿noœæ w podejmowaniu decyzji), jak
i pracowników OSD (brak faworyzowania b¹dŸ
dyskryminacji jakichkolwiek spó³ek obrotu na rynku
unijnym). Takie okreœlenie niezale¿noœci osób odpo-
wiedzialnych za zarz¹dzanie OSD oraz samej spó³ki
OSD oznacza, i¿ PGNiG nie mo¿e wkraczaæ w ope-
racyjne podejmowanie decyzji przez OSD. 

Obowi¹zek rozdzielenia dzia³alnoœci handlu od
dystrybucji dotyczy wszystkich pañstw Unii Euro-
pejskiej. 

Przyjête rozwi¹zanie PGNiG jest zbli¿one do
modelu, który z powodzeniem funkcjonuje w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie z British Gas wydzielone zosta³y
National Grid Transco, zajmuj¹cy siê przesy³em oraz
Centrica realizuj¹ca poszukiwania i wydobycie, ob-
rót oraz magazynowanie gazu. A trzeba dodaæ, ¿e
rynek brytyjski jest uznawany za wrêcz modelowy,
jeden z najbardziej otwartych (uwolnionych) ryn-
ków gazu. 

Laik stwierdzi, ¿e w zasadzie nic siê nie zmieni-
³o: te same adresy siedzib spó³ek i ich oddzia³ów, te
same biura obs³ugi klienta, te same konta bankowe,
na które wp³acamy nale¿noœæ za gaz... 

To, ¿e diametralnych zmian, utrudniaj¹cych ¿y-
cie klientom nie by³o, jest zas³ug¹ przyjêtej w GK
PGNiG strategii, która wyklucza³a od samego po-
cz¹tku generowanie utrudnieñ dla klientów, zwi¹-
zanych z przekszta³ceniami. 

Jaka to strategia? W Grupie Kapita³owej PGNiG
SA przyjêto zasadê tzw. jednego okienka. Gazow-
nie, a raczej ich biura obs³ugi klienta stanowi¹ swe-
go rodzaju „front office” dla ca³ej GK PGNiG.
Czêœæ dzia³añ jest jednak zarezerwowana dla ope-
ratora. Takie rozwi¹zanie ma u³atwiæ klientom kon-
takt zarówno z obrotem, jak i dystrybucj¹, a przede
wszystkim sprawiæ, aby konieczne przemiany by³y
jak najmniej uci¹¿liwe. 

Rozdzielenie dzia³alnoœci technicznej, tj. fizycz-
nego dostarczania gazu do odbiorców od obrotu
gazem – to podstawa funkcjonowania wolnego
rynku gazu. Operator systemu dystrybucyjnego
zajmuje siê przesy³aniem paliwa do odbiorców,
choæ wcale nie jest powiedziane, ¿e musi to byæ pa-
liwo zakupione u jego lokalnego sprzedawcy, czyli
w miejscowej gazowni. 

Wolny rynek – to mo¿liwoœæ wyboru przez
klienta spoœród wielu sprzedawców gazu. Dostar-
czany przez nich gaz jest rozprowadzany do punk-
tu poboru sieci¹ lokalnego dystrybutora. 

Uwolnienie rynku to równie¿ szansa dla firm ga-
zowniczych. Spó³ki obrotu skupi¹ siê na sprzeda¿y

gazu, a spó³ki operatorskie – na stworzeniu odpo-
wiednich mo¿liwoœci technicznych, daj¹cych szansê
przes³ania zamawianych przez klientów iloœci pali-
wa. To bardzo istotne, gdy¿ w roku 2006 Karpacka
Spó³ka Gazownictwa sprzeda³a 2 mld m szeœc. ga-
zu, ale potencja³ rynku obs³ugiwanego dziœ przez
Karpack¹ Spó³kê Obrotu Gazem to ponad 3, mo¿e
nawet 3,5 mld m szeœc. paliwa rocznie. Spó³ka ob-
s³uguje prawie 1,4 mln klientów, z czego 97,2% to
klienci indywidualni, a pozostali – przemys³owi.

W strukturze sprzeda¿y uk³ada siê to mniej
wiêcej po po³owie: po³owê sprzedanego gazu zu¿y-
waj¹ klienci przemys³owi, a drug¹ po³owê – indywi-
dualni. 

Podsumowuj¹c, Karpacki Operator Sytemu Dys-
trybucyjnego – zgodnie z dyrektyw¹ UE – jest przy-
gotowany do obs³ugi klientów TPA (korzystaj¹cych
z prawa wyboru sprzedawcy gazu). Dziœ takich
klientów jeszcze nie ma, ale jest gotów do podjêcia
nowego wyzwania. 

Rozdzielenie dzia³alnoœci technicznej od obrotu
gazem w nied³ugiej perspektywie powinno przy-
nieœæ dodatkowe korzyœci konsumentom gazu, np.
tym, którzy mieszkaj¹, funkcjonuj¹ na terenach
niepokrytych dot¹d sieci¹ gazownicz¹. Spó³ka ope-
ratorska „¿yje” z dystrybucji gazu do odbiorców,
których poszukuje nawet na terenach oznaczonych
na mapie jako „bia³e plamy”, gdzie nie docieraj¹
gazoci¹gi magistralne, i w wielu przypadkach nie
jest op³acalna ich budowa. Trwaj¹ jednak prace stu-
dialne, maj¹ce na celu opracowanie koncepcji zga-
zyfikowania „bia³ych plam” nie poprzez nieop³acal-
ne prowadzenie gazoci¹gów przesy³owych w tamte
rejony, lecz poprzez dostarczanie odpowiednimi cy-
sternami gazu ziemnego w postaci skroplonej lub
sprê¿onej, jego uzdatnienie do u¿ycia na miejscu
i wprowadzenie do tamtejszych, lokalnych sieci
przewodowych. 

Czy po rozdzieleniu dzia³alnoœci dystrybucji bê-
dzie siê ¿y³o lepiej bez obrotu, a obrotowi – lepiej
bez dystrybucji? 

Na pewno bêdzie inaczej. Z ca³¹ pewnoœci¹
trzeba bêdzie zabiegaæ o klienta jeszcze bardziej ni¿
dot¹d, ale nowe mo¿liwoœci pojawiaj¹ce siê przed
oboma rodzajami dzia³alnoœci, prowadzonych do-
t¹d ³¹cznie w ramach spó³ek gazownictwa pokazu-
j¹, ¿e zyskaæ mog¹ wszyscy. �

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
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T o motto wypisane na tablicy pami¹tkowej
wmurowanej przed dwoma laty na dawnym
g³ównym budynku Gazowni £ódzkiej przy

ul. Targowej to zaledwie kilka s³ów, ale jest w nich
zawarta ca³a epoka, 140 lat istnienia ³ódzkiego ga-
zownictwa. I, co najwa¿niejsze, 140 lat pracy ludzi,
którzy poœwiêcaj¹c swój potencja³ zawodowy –

najpierw gazowniê wybudowali, a potem technicz-
nie j¹ rozwijali, utrzymuj¹c w pe³nej sprawnoœci
i niezawodnoœci. 

W czerwcu 2007 roku up³ynê³o dok³adnie 140
lat od podpisania najwa¿niejszych dokumentów,
które umo¿liwi³y budowê gazowni w £odzi. Sta³o
siê to za spraw¹ wielkiej aktywnoœci patriotycznej
Polaków – uczestników powstania styczniowego
1863 r. W³adze carskie wyrazi³y zgodê na budowê
gazowni w celu oœwietlania ulic dla utrudnienia
dzia³añ powstañczych. 

Mimo wielu dramatycznych wydarzeñ w histo-
rii £odzi i kraju, gazownia klasyczna przetrwa³a, nie
przerywaj¹c swojej produkcji a¿ do 1975 roku, kie-
dy to ostatecznie w £odzi zaprzestano produkcji
gazu z wêgla. 

Po kilkuletnim okresie dostaw zamiennego gazu
koksowniczego, ze Œl¹ska, od lat osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku odbiorcy w £odzi otrzymuj¹ ju¿
tylko gaz ziemny. Podobnie sta³o siê w innych dy-
namicznie gazyfikowanych miastach naszego re-
gionu. 

Na co dzieñ nie zdajemy sobie sprawy, ¿e wybu-
dowanie gazowni i rozprowadzanie gazu w mieœcie
pocz¹tkowo do oœwietlenia i na cele komunalne,
a nastêpnie do fabryk dla przemys³u sta³o siê jed-
nym z g³ównych czynników wielkiej dynamiki roz-
woju gospodarczego. Gaz by³ pierwszym nowocze-
snym medium, rozprowadzanym systemowo, które
s³u¿y³o do rozœwietlenia ulic, a póŸniej naszych do-
mów. Szybko jednak sta³ siê niezbêdnym elemen-
tem codziennego ¿ycia, a kiedy trafi³ do przemys³u,
obok elektrycznoœci i wodoci¹gów, stworzy³ pod-
waliny nowoczesnego miasta. 

Ci¹g³oœæ produkcji gazu miejskiego – bo tak by³
powszechnie nazywany, rozwój sieci gazowej i wy-
korzystanie tego nowoczesnego paliwa by³o w £o-
dzi przez dziesi¹tki lat na stabilnym poziomie
ok. 10 mln m3 rocznie w ca³ym okresie miêdzywo-
jennym i w pierwszych latach po drugiej wojnie
œwiatowej. Pierwszy powojenny wyraŸny wzrost
dynamiki rozwojowej nast¹pi³ w latach 50. ub.w.,
a wiêc ju¿ w czasach wspó³czesnych. Jednak naj-
wiêkszy rozwój gazownictwa przyszed³ wraz z ga-
zem ziemnym, którego dostawa do £odzi nast¹pi³a
w pocz¹tkach lat 80. ub.w. Odbiorcy otrzymali pa-
liwo o dwa razy wiêkszej kalorycznoœci, nietok-
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140 lat 
³ódzkiego gazownictwa

„Na pocz¹tku z wêgla – kamiennego, 
dziœ – ze z³o¿a ziemnego
Cz³owiek wydobywa gaz”

Piotr Czerwiñski, W³odzimierz Tomczak



syczne i bezpieczniejsze. Zaprzestano jednoczeœnie
klasycznej produkcji wytwarzania gazu z wêgla.
By³ to okres, kiedy gaz ziemny, oprócz zastosowa-
nia do celów komunalnych, w wielu dziedzinach
gospodarki i ga³êziach przemys³u zacz¹³ pe³niæ klu-
czow¹ rolê jako podstawowy noœnik energetyczny.
Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e w wielu procesach techno-
logicznych  bran¿y chemicznej czy farmaceutycz-
nej wykorzystywany jest jako surowiec wêglowo-
dorowy. 

Tak wielkie znaczenie gazownictwa dla ca³ej
gospodarki narodowej mia³o wp³yw na dzisiejszy
kszta³t bran¿y, która na mocy decyzji w³adz pañ-
stwowych zosta³a zorganizowana w formie Grupy
Kapita³owej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA, zajmuj¹cej siê poszukiwaniami ropy
naftowej i gazu ziemnego, budow¹ kopalñ tych
wêglowodorów i ich wydobyciem, a tak¿e dystry-
bucj¹ i obrotem paliwami gazowymi w Polsce. Da-
je to najlepsze gwarancje bezpieczeñstwa i zacho-
wania najwy¿szych standardów dostaw
gazu oraz wysokiego poziomu obs³u-
gi klientów. 

Gazownia £ódzka wci¹¿
zmienia swoje oblicze i organi-
zacjê, wpisuj¹c siê jako solid-
ny partner na rynku przemy-
s³owym oraz œwiadczeñ na
rzecz sektora publicznego. Na
swoj¹ wiarygodnoœæ i markê
oraz spo³eczne zaufanie ga-
zownicy pracowali nieprzerwa-
nie 140 lat. Jest to wielki i bez-
cenny kapita³ firmy, z którego czer-
pi¹ dziœ doœwiadczenie, naukê i m¹-
droœæ obecne pokolenia pracowników.
Wielu z nich to wnukowie pierwszych zatrudnio-
nych w gazownictwie, kultywuj¹cy rodzinne trady-
cje. Dziadowie, ojcowie, synowie, którzy swoje za-
wodowe ¿ycie zwi¹zali i poœwiêcili gazowni. 

Naszym pragnieniem jest podziêkowaæ wszyst-
kim by³ym i obecnym pracownikom Gazowni £ódz-
kiej za ich mozolny wysi³ek w codziennej pracy dla
dobra lokalnych spo³ecznoœci i odbiorców gazu na
ca³ym obszarze dzia³ania w £odzi, województwie
i wszêdzie tam, gdzie dostarczany jest gaz ziemny.
¯yczymy wszystkim wielu sukcesów i spe³nienia za-
wodowych marzeñ oraz radoœci w ¿yciu osobistym. 

W tym jubileuszowym roku przygotowaliœmy,
z myœl¹ o wszystkich obecnie zatrudnionych, a tak-
¿e o ich dzieciach, obchody, które zainaugurowa³a
plenerowa zabawa z okazji Dnia Dziecka. Wspólnie
bawiliœmy siê tak¿e we W³odzimierzowie. 

Kolejnym wydarzeniem promuj¹cym obchody
bêdzie uroczysty koncert w Filharmonii £ódzkiej,
przewidziany w listopadzie. Zaproszenie przyjê³y
w³adze miasta, spó³ek, kluczowi klienci i partnerzy
biznesowi. 

Gazownia £ódzka nie zapomnia³a tak¿e
o mieszkañcach miasta. Na reprezen-

tacyjnym budynku gazowni przy
ulicy Uniwersyteckiej wywiesili-

œmy ogromny, piêkny baner re-
klamuj¹cy nasze œwiêto. 

Obchody 140-lecia istnienia
Gazowni £ódzkiej zakoñczy uro-
czyste grudniowe spotkanie
z pracownikami z okazji Dnia Gór-

nika, czyli popularnej Barbórki. 
Nasze obchody to donios³e

wydarzenie dla wszystkich pra-
cowników, zarówno ze Spó³ki Obro-

towej, jak i Zak³adu Gazowniczego.
I mimo ¿e dzisiaj to dwie odrêbne organiza-

cje gospodarcze, to razem wytwarzamy wspólne
dobro. Oferujemy i dostarczamy najbardziej przy-
jazne œrodowisku naturalnemu, ekologiczne pali-
wo. Gaz ziemny to energia, dziêki której mo¿liwe
staje siê wdra¿anie innowacyjnych technologii
i wprowadzanie nowych produktów na polski ry-
nek paliwowy. To tak¿e wyzwanie o podstawowym
znaczeniu, które podejmujemy ka¿dego dnia, za-
bezpieczaj¹c niezawodne dostawy gazu ziemnego
wszystkim naszym klientom. �

Piotr Czerwiñski jest dyrektorem Gazowni £ódzkiej.
W³odzimierz Tomczak  jest dyrektorem Zak³adu Gazow-
niczego w £odzi.

Po kilku-
letnim
okresie 
dostaw
zamiennego
gazu 
koksowni-
czego, 
ze Œl¹ska,
od lat 80.
ubieg³ego
wieku 
odbiorcy
w £odzi
otrzymuj¹
ju¿ tylko
gaz ziemny.

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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J ak ukazuj¹ minione lata, dzia³alnoœæ spó³ki ma
ogromne znaczenie gospodarcze, a tak¿e presti¿o-
we. Potwierdzeniem tych s³ów niech bêdzie fakt, ¿e

przed nami trzecie tysi¹clecie wykorzystywania energii
gazowej w rozwijaj¹cym siê przemyœle, a tak¿e w tym co
nam szczególnie bliskie – gospodarstwach domowych.
Energia gazowa w minionych czasach by³a synonimem
nowoczesnoœci, rozwoju i postêpu cywilizacyjnego. Ko-
niec wieku XIX to czas, kiedy zapotrzebowanie na ener-

giê gazow¹ znacznie przekracza mo¿liwoœci jego zaspo-
kojenia. Moce produkcyjne klasycznych gazowni sta³y
siê bardzo ograniczone w stosunku do potrzeb energicz-
nie rozwijaj¹cych siê miast. Z racji jakoœciowych, techno-
logicznych, a tak¿e eksploatacyjnych paliwem przysz³o-
œci okaza³ siê wiêc gaz ziemny. Rozpoczê³o to proces za-
mykania „starych”, klasycznych gazowni. Na terenie
dzia³alnoœci Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybu-
cyjnego Sp. z o.o. funkcjonowa³o 39 takich zak³adów
gazowniczych, a ostatni z nich zamkniêto w latach 90.
ubieg³ego stulecia. 

Gazownie klasyczne produkowa³y energiê gazow¹
w procesie spalania wêgla kamiennego. W wyniku
stosowania takiego procesu otrzymywano energiê ga-
zow¹, jak równie¿ takie produkty, jak koks i smo³ê po-
gazow¹. Produkty te nie s¹ obojêtne dla œrodowiska
naturalnego, a tak¿e dla zdrowia ludzi. W zwi¹zku
z tym spó³ka w nied³ugim czasie po zamkniêciu ostat-
niej gazowni klasycznej, zleci³a odpowiednim firmom
i jednostkom badawczym wykonanie wielu badañ na
terenach wszystkich 39 by³ych gazowni klasycznych.
W wyniku przeprowadzonych badañ uda³o siê zloka-
lizowaæ zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych
niektórych wskazanych terenów. 

Dba³oœæ o œrodowisko jest priorytetowym za³o¿e-
niem spó³ki. Rok 2007 zapocz¹tkowa³ kontynuacjê i re-
alizacjê szeroko rozumianych dzia³añ naprawczych w ce-
lu przywrócenia równowagi œrodowiska naturalnego. 

W marcu 2007 r. rozpoczêto prace rekultywacyjne
na terenie by³ej gazowni klasycznej  w Sopocie przy ul.
Bitwy pod P³owcami 25. Wyniki analizy próbek gruntu
wykaza³y, ¿e na wskazanym terenie wystêpuje podwy¿-
szone stê¿enie zawartoœci substancji ropopochodnych,
które jednak nie przekraczaj¹ dopuszczalnych zawartoœci
zanieczyszczeñ dla œrodowiska gruntowego, natomiast
wystêpowanie wskazanych substancji dla wód grunto-
wych jest niedopuszczalne. W zwi¹zku z tym zaistnia³a

Priorytetowymi za³o¿eniami dzia³alnoœci
Pomorskiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
jest zaspokajanie potrzeb
energetycznych, jak równie¿ dba³oœæ
o œrodowisko naturalne. 

Sopot, ul. Bitwy pod P³owcami 25 – rekultywacja
z zastosowaniem Technologii Intensywnej Bioremediacji.
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W zgodzie z natur¹
Anna Hoczyk

POMORSKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO



Dba³oœæ 
o œrodowisko
jest prio-
rytetowym 
za³o¿eniem
spó³ki. 
Rok 2007 
zapocz¹t-
kowa³ kon-
tynuacjê
i realizacjê
szeroko 
rozumianych
dzia³añ 
naprawczych
w celu 
przywró-
cenia rów-
nowagi 
œrodowiska
naturalnego. 
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potrzeba prowadzenia prac rekultywacyjnych jedynie
w œrodowisku wodnym. Powierzchnia wód wymagaj¹ca
rekultywacji wynosi oko³o 1450 m2. Proces rekultywacji
wody polega na jej mechanicznym oczyszczaniu  z wy-
korzystaniem separatora koalescencyjnego, a nastêpnie
biologicznego oczyszczania strefy saturacji z zastosowa-
niem Technologii Intensywnej Bioremediacji. 

W najbli¿szym czasie rozpoczn¹ siê tak¿e prace re-
kultywacyjne w miejscowoœci Górowo I³aweckie przy
ul. Ks. Kardyna³a Wyszyñskiego 20 (woj. warmiñsko-
-mazurskie). Zgodnie  z badaniami przeprowadzonymi
w paŸdzierniku 2006 r., grunt znajduj¹cy siê na terenie
tej by³ej gazowni klasycznej przekracza dopuszczalne

standardy jakoœci stê¿enia zanieczyszczeñ olejami mine-
ralnymi dla gruntów typu C. Na podstawie wykonanych
badañ oszacowano, ¿e powierzchnia terenu o przekro-
czonych standardach jakoœci wynosi ok. 100 m2, co przy
uwzglêdnieniu g³êbokoœci migracji daje ³¹czn¹ objêtoœæ
oko³o 120 m3 zanieczyszczonego gruntu. Zanieczysz-
czenia wód gruntowych na wskazanym terenie nie
stwierdzono. 

We wrzeœniu planowane jest tak¿e rozpoczêcie
prac rekultywacyjnych na terenie Pakoœci i Kowale-
wa Pomorskiego (woj. kujawsko-pomorskie).
W wyniku przeprowadzonych badañ gruntu i wód
gruntowych stwierdzono, ¿e zanieczyszczenia
gruntów nie przekraczaj¹ tam dopuszczalnych stê-
¿eñ, natomiast zanieczyszczenia terenów koncen-
truj¹ siê w wodach podziemnych. Proces oczysz-

czania strefy saturacji bêdzie polega³ na wymianie
zanieczyszczonej wody w procesie bioremediacji.
Oceniono, ¿e czas potrzebny na uzyskanie oczeki-
wanego efektu ekologicznego – usuniêcie zanie-
czyszczenia i przywrócenie równowagi przyrodni-
czej – nie bêdzie d³u¿szy ni¿ 12 – 24 miesi¹ce. 

W roku 2008 planowane jest tak¿e rozpoczêcie prac
rekultywacyjnych na terenie by³ej gazowni klasycznej
w Bydgoszczy przy ul. Jagielloñskiej 42. Za³o¿eniem
przyjêtego programu prac rekultywacyjnych jest dopro-
wadzenie wskazanego terenu do stanu niestwarzaj¹ce-
go zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego oraz dba³oœæ
i ochrona wód p³yn¹cej tam rzeki Brdy. 

W stosunku do pozosta³ych terenów by³ych gazow-
ni klasycznych, na których wyst¹pi³y zanieczyszczenia
powsta³e w procesach wytwarzania energii gazowej,
Spó³ka Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. bêdzie tak¿e w kolejnych latach podejmowa-
³a dzia³ania zmierzaj¹ce do przywrócenia równowagi
przyrodniczej. �

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

Sopot – rekultywacja.

Sopot – rekultywacja.

Bydgoszcz, ul. Jagielloñska 42 – piezometry przy rzece
Brdzie.



WIELKOPOLSKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

W ielkopolski Operator Systemu Dystrybucyj-
nego rozbudowuje i modernizuje sieæ gazo-
w¹ w kilku rejonach Wielkopolski i Pomorza

Zachodniego. 
Od sierpnia tego roku trwaj¹ prace przy budowie

sieci gazowej w Wyrzysku. Gazyfikacja Wyrzyska sta-
³a siê mo¿liwa dziêki wybudowaniu gazoci¹gu ³¹cz¹-
cego to miasto z magistral¹ przesy³ow¹ w miejscowo-
œci Pobórka. Z gazoci¹gu tego ju¿ pobiera gaz kilka

zak³adów przemys³owych po³o¿onych miêdzy Pobór-
k¹ a Wyrzyskiem. Zakoñczenie ca³ej zaprojektowanej
sieci w Wyrzysku i niedalekim Kosztowie planuje siê
na rok 2010. W kilku dzielnicach Wyrzyska przewo-
dowy gaz ziemny bêdzie ju¿ dostêpny w przysz³ym
roku. Obecnie zbiera siê wnioski o przy³¹czenie do
sieci od przysz³ych odbiorców instytucjonalnych i in-
dywidualnych. Natomiast ukoñczono budowê gazo-
ci¹gu do miasteczka Go³añcz. Po finalizacji umów
z Urzêdem Miasta i Gminy rozpocznie siê budowa sie-
ci w tej miejscowoœci. 

Gotowy jest te¿ gazoci¹g dystrybucyjny œredniego
ciœnienia ze Szczecinka do „odzyskanego” kilkanaœcie
lat temu od wojsk radzieckich Bornego Sulinowa (ok.
20 km). To zlokalizowane nad jeziorem Pile, wœród
bogatych lasów, miasteczko chce swój dalszy rozwój
mocno oprzeæ na us³ugach rekreacyjnych i turystycz-
nych. Z tym wi¹¿e siê koniecznoœæ zapewnienia wyso-
kiej czystoœci powietrza. Dlatego samorz¹d Bornego
Sulinowa od kilku lat zabiega³ o po³¹czenie z sieci¹ ga-
zow¹, by Ÿród³em energii cieplnej w tej miejscowoœci
sta³o siê ekologiczne paliwo. Obecnie koñczy siê bu-
dowa sieci na terenie miasta. Odbiorcami gazu ziem-
nego bêd¹ w Bornem Sulinowie m.in. kot³ownie ko-
munalne, Dom Opieki Spo³ecznej, Centrum Leczenia
Stwardnienia Rozsianego i obiekt hotelowo-gastro-
nomiczny. 

Na po³udniu Wielkopolski jedn¹ z wiêkszych in-
westycji WOSD jest modernizacja sieci gazowej
w centrum Sycowa. Licz¹ce 30 – 40 lat gazoci¹gi sta-
lowe, mocno ju¿ nadwerê¿one przez korozjê, zamie-
niane s¹ na gazoci¹gi z rur PE. �

WOSD podtrzymuje dobre praktyki Wielkopol-
skiej Spó³ki Gazownictwa w zakresie podnoszenia po-
ziomu bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpo¿arowej. Wysoki poziom wiedzy i umiejêt-
noœci na ten temat pracowników WOSD na co dzieñ
paraj¹cych siê pracami gazoniebezpiecznymi jest miê-
dzy innymi efektem dorocznych konkursów. We
wrzeœniu odby³y siê ostatnie fina³y konkursów na po-
ziomie zak³adów dystrybucji gazu. Dwuosobowe ze-
spo³y z poszczególnych rozdzielni zdawa³y nie³atwy
egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejêtnoœci prak-
tycznych. Siedem najlepszych zespo³ów – trzy z ZDG
Poznañ, dwie z ZDG Szczecin i po jednej z ZDG Ko-
szalin i ZDG Kalisz wezm¹ udzia³ w miêdzyzak³ado-
wym finale, który odbêdzie siê 5 paŸdziernika w Mœci-
cach k. Koszalina. �

Coraz d³u¿sza sieæ

Budowa sieci gazowej w Wyrzysku.

Bezpieczeñstwo

Zwyciêzcy fina³u w ZDG Kalisz – Krzysztof B¹k z Romanem
Przerw¹ z RG Ostrów Wlkp.; z ty³u Marcin Szymanowski,
który przygotowa³ ich do konkursu.

40 p r z e g l ¹ d  g a z o w n i c z y w r z e s i e ñ  2 0 0 7



p r z e g l ¹ d  g a z o w n i c z y w r z e s i e ñ  2 0 0 7 41

M aj¹c na uwadze przysz³e spe³nienie zapisów
ujêtych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej Wielkopolskiego Ope-

ratora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., jak rów-
nie¿ wychodz¹c naprzeciw potrzebom obecnych i po-
tencjalnych klientów – firm sprzedaj¹cych gaz – przy-
jêta zosta³a w WOSD koncepcja opisu systemu dys-
trybucyjnego do publikacji na stronie internetowej
przedsiêbiorstwa. 

Efektem wytê¿onej pracy zaanga¿owanych w pro-
jekt osób jest zgromadzenie danych, które bêdzie
mo¿na znaleŸæ, korzystaj¹c z mapy systemu dystrybu-
cyjnego WOSD. Korzystaj¹c z tej mapy ³atwo bêdzie
siê zorientowaæ co do mo¿liwoœci odbioru gazu ziem-
nego w danej miejscowoœci. Mapa obejmuje ca³y ob-
szar koncesyjny WOSD – tzn. województwo wielko-
polskie, zachodniopomorskie i niewielkie czêœci woje-
wództw lubuskiego, dolnoœl¹skiego i ³ódzkiego. Inter-
nauta znajdzie, aktywizuj¹c tê mapê, nastêpuj¹ce in-
formacje: 
� listê gmin, zgodn¹ z baz¹ danych TERYT zarz¹dza-

n¹ przez GUS (Krajowy Rejestr Urzêdowego Po-
dzia³u Terytorialnego Kraju); 

� miejscowoœci, w których WOSD œwiadczy us³ugê
dystrybucji paliwa gazowego; 

� numery i nazwy stref dystrybucyjnych wraz
z punktami wejœcia do systemu dystrybucyjnego; 

� rodzaj dystrybuowanego w danej strefie paliwa
gazowego; 

� nazwy jednostek terenowych WOSD (zak³adów
dystrybucji gazu, centrów eksploatacji sieci, roz-
dzielni gazu), obs³uguj¹cych dan¹ sieæ dystrybu-
cyjn¹; 

� biura obs³ugi klienta firmy zajmuj¹cej siê obrotem
gazu. 
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z bie¿¹cym uzu-

pe³nieniem i uaktualnieniem informacji zawartych
w bazie danych mapy systemu dystrybucyjnego. 

Mapa bêdzie pomocna, zarówno odbiorcom gazu,
jak i przedsiêbiorstwom zajmuj¹cym siê obrotem ga-
zem, w znalezieniu informacji o rynku gazu obs³ugi-
wanego „po stronie dystrybucji” przez Wielkopol-

skiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
oraz mo¿liwoœciach przy³¹czenia do sieci gazowej. �

Wojciech Grz¹dzielski

Mapa systemu dystrybucyjnego

1sierpnia br. Klinika Chirurgii i Transplantologii Po-
morskiej Akademii Medycznej w Szczecinie otrzy-
ma³a nowoczesny procesor kamery laparoskopo-

wej nowej generacji. Fundato-
rem tego urz¹dzenia, wartego
53 tys. z³otych, by³ Zak³ad Dys-
trybucji Gazu – oddzia³ Wiel-
kopolskiego Operatora Syste-
mu Dystrybucyjnego. – Ten
modu³ ma najnowoczeœniejsz¹
technikê wizyjn¹. Dziêki wyso-
kiej rozdzielczoœci nasi chirur-
dzy bêd¹ otrzymywaæ obraz
siedmiokrotnie powiêkszony,

z widocznymi najdrobniejszymi szczegó³ami, co pozwoli
o wiele bardziej precyzyjnie operowaæ pacjentów meto-
d¹ nieinwazyjn¹ oraz przeprowadzaæ bardzo dok³adn¹
diagnostykê jamy brzusznej – wyjaœnia prof. Marek
Ostrowski, dyrektor kliniki. W uroczystym przekazaniu
procesora wziêli udzia³ ze strony WOSD cz³onek zarz¹du
spó³ki – Zdzis³aw Kowalski, dyrektor ZDG Szczecin –
Wies³aw Gurdak oraz szef Centrum Eksploatacji Sieci
w Szczecinie i zarazem przedstawiciel za³ogi w Radzie
Nadzorczej WOSD – Alfred Jurkiewicz. �

Dar dla kliniki

Korzystaj¹c
z tej mapy
³atwo bêdzie
siê zoriento-
waæ co do
mo¿liwoœci
odbioru 
gazu 
ziemnego 
w danej 
miejscowoœci.

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



NORMY OPRACOWANE PRZEZ PODKOMITET 

DS. PRZESY£U GAZU

Podkomitet ds. Przesy³u Gazu funkcjonuj¹cy w ramach
Komitetu Technicznego nr 277 ds. Gazownictwa opracowa³
dotychczas 15 norm, w tym 14 norm PN-EN. 

Jedne z wa¿niejszych to normy, w których podano wyma-
gania dotycz¹ce ruroci¹gów. W normach: PN-EN 1594:2006
Systemy dostawy gazu – Ruroci¹gi o maksymalnym ciœnieniu
roboczym powy¿ej 16 bar – Wymagania funkcjonalne oraz
w pakiecie czterech norm PN-EN 12007:2004 pod ogólnym ty-
tu³em Systemy dostawy gazu – Ruroci¹gi o maksymalnym ci-
œnieniu roboczym do 16 bar w³¹cznie, podano wymagania do-
tycz¹ce: zarz¹dzania jakoœci¹ w ca³ym procesie projektowania,
budowy i u¿ytkowania ruroci¹gów (gazoci¹gów), zasad wybo-
ru trasy, bezpieczeñstwa ciœnieniowego, materia³ów, niezbêd-
nej gruboœci œcianki, zasad budowy, prób ciœnieniowych po za-
koñczeniu budowy, uruchomienia i unieruchomienia oraz u¿yt-
kowania ruroci¹gów (gazoci¹gów). 

Uzupe³nieniem s¹ wymagania podane w normie PN-EN
12327:2004 Systemy dostawy gazu – Procedury próby ciœnienio-
wej, uruchamiania i unieruchamiania – Wymagania funkcjonalne. 

Wymagania dotycz¹ce stacji gazowych podano w dwóch
normach: PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu – Instala-
cje redukcji ciœnienia gazu na przy³¹czach – Wymagania funk-
cjonalne oraz w PN-EN 12186:2004 Systemy dostawy gazu –
Stacje redukcji ciœnienia gazu w przesyle i dystrybucji – Wyma-
gania funkcjonalne. W obu normach zwrócono szczególn¹
uwagê na: prawid³ow¹ lokalizacjê stacji, dobór odpowiednich
elementów sk³adowych oraz systemów ochrony stacji, system
sterowania ciœnieniem oraz system ciœnieniowego bezpieczeñ-
stwa, badania i próby przed uruchomieniem oraz zasady prawi-
d³owego u¿ytkowania. 

Norm¹ uzupe³niaj¹c¹ jest PN-EN 1776:2002 Systemy dosta-
wy gazu – Stacje pomiarowe gazu ziemnego – Wymagania funk-
cjonalne. W normie szczególn¹ uwagê zwrócono na wymagania
dotycz¹ce: niezbêdnych uk³adów pomiarowych, stabilnoœci
wzorcowania, dok³adnoœci pomiaru, w³aœciwoœci dodatkowego
wyposa¿enia kontrolno-pomiarowego i metod oceny zgodnoœci. 

Wymagania i badania dotycz¹ce gazomierzy w zakresie
przesy³u gazu s¹ zawarte w normach PN-EN 12261:2005 Ga-
zomierze – Gazomierze turbinowe i PN-EN 12480:2005 Gazo-
mierze – Gazomierze rotorowe. Wymagania i badania dotycz¹
przede wszystkim: w³aœciwoœci metrologicznych, konstrukcji
i w³aœciwoœci u¿ytych materia³ów, metod i systemów podawa-
nia wyników pomiarów, badañ ewentualnych zaburzeñ oraz
niezbêdnych badañ przed wysy³k¹. 

Wymagania dotycz¹ce t³oczni gazowych o maksymalnym
ciœnieniu roboczym MOP powy¿ej 16 bar oraz o ca³kowitej

mocy wiêkszej ni¿ 1 MW podano w PN-EN 12583:2005 Sys-
temy dostawy gazu – T³ocznie – Wymagania funkcjonalne.
Norma zawiera przede wszystkim wymagania dotycz¹ce: lo-
kalizacji, zagospodarowania terenu t³oczni i ograniczeñ œrodo-
wiskowych, uk³adu rurowego przep³ywaj¹cego gazu i jed-
nostki sprê¿arkowej, automatyzacji i sterowania, zapewnienia
bezpieczeñstwa, niezbêdnych prób przed rozpoczêciem u¿yt-
kowania, zasad i procedur u¿ytkowania t³oczni oraz utrzyma-
nia ruchu. 

Podano równie¿, w formie informacji, szczegó³owe granice
obszarów dzia³ania poszczególnych elementów t³oczni. 

W 2004 r. zosta³a wydana podstawowa norma dotycz¹ca
spawania stalowych rur s³u¿¹cych do przesy³ania gazu, a mia-
nowicie PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu – Spawanie sta-
lowych uk³adów rurowych – Wymagania funkcjonalne.

Norma ta zawiera przede wszystkim wymagania dotycz¹ce:
wykonawców prac spawalniczych, materia³ów do spawania,
wykonawstwa prac spawalniczych, kontroli z³¹cz spawanych
oraz wymagañ specjalnych dotycz¹cych poszczególnych obiek-
tów systemu dostawy gazu. 

Na zakoñczenie omawiania norm opracowanych przez Pod-
komitet ds. Przesy³u Gazu warto podkreœliæ, ¿e w normach z te-
go zakresu wiele uwagi poœwiêca siê zagadnieniom dotycz¹cym
bezpieczeñstwa. Dotyczy to zarówno fazy projektowania i bu-
dowy danego obiektu sieci gazowej, jak i zapewnienia bezpie-
czeñstwa podczas jego u¿ytkowania. Baczn¹ uwagê zwraca siê
tak¿e na odpowiedni¹ lokalizacjê danego obiektu, na stosowa-
nie systemu jakoœci, np. na podstawie o serii norm EN ISO
9000, a tak¿e na fachowoœæ personelu, który powinien byæ
kompetentny i mieæ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
pracy na swoim stanowisku. 

NORMY OPRACOWANE PRZEZ PODKOMITET

DS. U¯YTKOWANIA GAZU

Podkomitet ds. U¿ytkowania Gazu opracowa³ 17 norm,
przy czym wszystkie te normy stanowi¹ wdro¿enia norm euro-
pejskich. Problematyka tych norm dotyczy przede wszystkim
urz¹dzeñ spalaj¹cych gaz. 

NORMY OPRACOWANE PRZEZ PODKOMITET

DS. DYSTRYBUCJI PALIW GAZOWYCH

Podkomitet ten powsta³ w 2006 r. i przej¹³ czêœæ problema-
tyki, któr¹ do tej pory zajmowa³ siê Podkomitet ds. Przesy³u Ga-
zu. Opracowano dotychczas 4 normy, wszystkie z zakresu LNG.
Najwa¿niejsz¹ z nich jest PN-EN 1473:2006 Instalacje i urz¹-
dzenia do skroplonego gazu ziemnego – Projektowanie instala-
cji naziemnych. W normie tej podano wytyczne dotycz¹ce pro-

Dzia³alnoœæ normalizacyjna
w biznesie gazowym (cz. 2)

Krystyna Kuchta, Andrzej Molatta
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jektowania, konstrukcji i u¿ytkowania l¹dowych stacjonarnych
instalacji do skroplonego gazu ziemnego (LNG), ³¹cznie z insta-
lacjami do skraplania, magazynowania, odparowania, przesy³a-
nia i prze³adunku LNG. 

POZOSTA£E NORMY Z ZAKRESU GAZOWNICTWA,

NIEOBJÊTE PRACAMI KT NR 277

Oprócz norm opracowanych przez Komitet Techniczny
nr 277 ds. Gazownictwa, wci¹¿ jeszcze funkcjonuje du¿a
liczba norm opracowanych na pocz¹tku lat 90. ub.w., a na-
wet wczeœniej. S¹ one stopniowo zastêpowane nowymi nor-
mami, najczêœciej normami PN-EN, b¹dŸ s¹ wycofywane ze
zbioru Polskich Norm bez zast¹pienia, na skutek utraty aktu-
alnoœci. 

Ponadto do zbioru Polskich Norm wprowadzono w ostatnim
czasie du¿¹ liczbê norm stanowi¹cych wdro¿enie norm euro-
pejskich metod¹ uznaniow¹. 

NA SZCZEBLU ZAK£ADOWYM

Decyzja o opracowywaniu norm zak³adowych, tj. we-
wnêtrznych dokumentów technicznych przedsiêbiorstwa na-
le¿y do kierownictwa firmy. Norma zak³adowa powinna mieæ
status obowi¹zkowego dokumentu. 

Normy zak³adowe opracowuje siê wtedy, gdy w danej
dziedzinie nie ma norm krajowych albo je¿eli normy nie za-
wieraj¹ wystarczaj¹co szczegó³owych wymagañ. Taka sytu-
acja wystêpuje, do pewnego stopnia, w sektorze gazowym.
Mimo ¿e w ci¹gu ostatnich lat opracowano w CEN wiele
norm z zakresu gazownictwa, które w wiêkszoœci zosta³y ju¿
wdro¿one do zbioru Polskich Norm, to jednak w czêœci z nich
niektóre zagadnienia zosta³y potraktowane doœæ ogólnie.
W takich przypadkach Zak³adowa Komisja Normalizacyjna
PGNiG SA podejmowa³a decyzjê o opracowaniu normy za-
k³adowej. 

Czêœæ z tych norm by³a opracowywana na podstawie pro-
jektów norm europejskich. Obecnie, gdy projekty te sta³y siê
normami EN, wdro¿onymi do Polskich Norm, odpowiednie
normy zak³adowe powinny byæ wycofane. W pierwszej kolej-
noœci wycofania ze zbioru norm zak³adowych PGNiG wymaga
norma ZN-G-3150:1996 Gazoci¹gi – Rury polietylenowe
– Wymagania i badania. Zamiast tej normy nale¿y stosowaæ
PN-EN 1555-2:2004 System przewodów rurowych z tworzyw
sztucznych do przesy³ania paliw gazowych – Polietylen (PE) –
Czêœæ 2: Rury. Przeanalizowania pod k¹tem aktualnoœci wy-
magaj¹ tak¿e niektóre normy dotycz¹ce pomiarów paliw ga-
zowych, na przyk³ad normy dotycz¹ce gazomierzy turbino-
wych, gazomierzy rotorowych oraz wspó³czynników œciœliwo-
œci. Inne normy z tego zakresu powinny byæ znowelizowane,
z uwzglêdnieniem wymagañ rozporz¹-
dzenia Ministerstwa Gospodarki z 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagañ dla urz¹dzeñ ciœnieniowych
i zespo³ów urz¹dzeñ ciœnieniowych
(Dz.U. 05.263.2200). Rozporz¹dzenie to
stanowi wdro¿enie dyrektywy ciœnienio-
wej PED do przepisów krajowych. 

Bior¹c pod uwagê potrzebê i korzyœci ze stosowania tech-
nicznych dokumentów w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci,
w Operatorze Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ – SYSTEM S.A.
powsta³a Komisja Normalizacyjna, która bêdzie opracowywaæ
standardy techniczne na potrzeby spó³ki. 

KORZYŒCI Z PROWADZENIA DZIA£ALNOŒCI

NORMALIZACYJNEJ I STOSOWANIA NORM 

Wa¿nymi korzyœciami wynikaj¹cymi z normalizacji s¹: po-
prawa przydatnoœci wyrobów, procesów i us³ug do celów, któ-
rym maj¹ one s³u¿yæ, zapobieganie powstawaniu barier w han-
dlu oraz u³atwienie wspó³pracy technicznej. 

Zalety wynikaj¹ce z udzia³u w dzia³alnoœci normalizacyjnej
na szczeblu krajowym to przede wszystkim bezpoœredni dostêp
do wymagañ i zaleceñ zawartych w normach europejskich
i miêdzynarodowych oraz w projektach tych norm. Poprzez
udzia³ w opiniowaniu tych dokumentów, a co wa¿niejsze –
w ich opracowywaniu, jest mo¿liwoœæ bezpoœredniego wp³ywu
na treœæ tych dokumentów. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku projektów norm EN gdy¿, o czym ju¿ by³a mowa
wczeœniej, projekt normy europejskiej jest jednoczeœnie projek-
tem przysz³ej Polskiej Normy. 

Tryb opracowania PN jest jednak dosyæ d³ugi. W zwi¹zku
z tym wiêksze mo¿liwoœci szybkiego wdro¿enia nowoczesnych
technik i technologii zgodnych ze standardami europejskimi da-
je czêsto norma zak³adowa. Nale¿y to ³¹czyæ z faktem, ¿e opra-
cowanie normy zak³adowej, jej zakres, funkcja i forma zale¿¹
wy³¹cznie od kierownictwa firmy. Opracowanie i wprowadze-
nie jednolitych standardów technicznych w przedsiêbiorstwie
ma wp³yw na racjonalizowanie nak³adów inwestycyjnych, re-
montowych i eksploatacyjnych. Norma zak³adowa jest elemen-
tem systemu zarz¹dzania firm¹ i porz¹dkowania poszczegól-
nych obszarów dzia³ania. Jest tak¿e skutecznym narzêdziem
dzia³añ marketingowych. 

Korzyœci ze stosowania norm zak³adowych s¹ tak¿e ewi-
dentne, gdy dany podmiot gospodarczy wchodzi w zwi¹zki ko-
operacyjne z innymi jednostkami organizacyjnymi, g³ównie za-
granicznymi lub uczestniczy w obrocie handlowym na rynkach
zagranicznych. 

Koñcz¹c warto podkreœliæ, ¿e stosowanie norm, zarówno
Polskich Norm, jak i norm zak³adowych, to sprawne funkcjono-
wanie ca³ego systemu gazowego w Polsce, w tym m.in.: 
� zapewnienie bezpieczeñstwa funkcjonowania systemu, 
� zapewnienie ci¹g³oœci dostaw gazu ziemnego, 
� zapewnienie odpowiedniej jakoœci dostarczanego do od-

biorców gazu, 
� stosowanie rozwi¹zañ o wysokim poziomie technicznym

w procesie projektowania, budowy, eksploatacji, konserwa-
cji, modernizacji i remontu sieci gazowych. �
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Kto siêgnie po „Historiê 
gazownictwa polskiego – od po³owy
XIX wieku po rok 2000” mo¿e 
znaleŸæ taki oto fragment:
„Wroc³awski Gazoprojekt”
w latach 1951 – 2000
by³ wykonawc¹ niemal
wszystkich dokumentacji
projektowych dla gazownictwa
(gazownie, w tym piecownie,
rozk³adalnie, instalacje dwugazu,
generatory, oczyszczalnie, system
przesy³owy gazu ziemnego,
t³ocznie gazu, PMG i stacje
redukcyjno-pomiarowe).
Wspó³twórc¹ tej historii jest
dyrektor Adam Matkowski,
zwi¹zany z wroc³awsk¹ firm¹
od czterdziestu lat. 

Jako m³ody in¿ynier zaczyna³, co
prawda, w 1965 roku od szkolnic-
twa œredniego (Technikum Ga-

zownicze) i pracy akademickiej na
Uniwersytecie Wroc³awskim, ale ju¿
w 1968 roku zwi¹za³ siê Biurem Pro-
jektów Gazownictwa „Gazoprojekt”,
przechodz¹c kolejne etapy kariery, od
asystenta a¿ do dzisiejszej funkcji
(objêtej 1 marca 1996 roku) cz³onka
zarz¹du i dyrektora ds. projektowa-
nia i rozwoju. Jak wielki to szmat cza-
su, niechaj wska¿e skala postêpu
technicznego, który w tym bez ma³a
pó³wieczu siê dokona³. U zarania ka-
riery m³ody in¿ynier dysponowa³ je-
dynymi narzêdziami do obliczeñ
i projektów, jakimi by³y „krêcio³ek
z suwakami” i liczyd³o. A dzisiaj?
– Jednak nie kolosalny postêp tech-
niczny wa¿y najbardziej w moim ¿y-
ciorysie zawodowym – mówi Adam
Matkowski. – To, co najwa¿niejsze,
to szczêœcie do prze³o¿onych. Dziêki
temu, ¿e zaufali mi, pozwalali na
udzia³ w wielkich zadaniach, stawiali
przed kolejnymi wyzwaniami, mo-
g³em siê uczyæ i rozwijaæ. Bez nich nie
doœwiadczy³bym wielu satysfakcji
i nie mia³bym poczucia spe³nienia. 

Wyzwañ nie brakowa³o. Jeœli raz
jeszcze zajrzeæ do cytowanej ju¿ „Hi-
storii...”, warto odnotowaæ, ¿e by³y
to projekty inwestycyjne w polskim
gazownictwie na gigantyczn¹ skalê –
nowe gazownie, 15 000 km gazoci¹-
gów krajowego systemu przesy³u ga-
zu, 85 000 km gazoci¹gów rozdziel-
czych, 1600 stacji redukcyjno-po-
miarowych, 20 t³oczni gazu, 7 pod-
ziemnych magazynów gazu, a¿ po
system gazoci¹gów tranzytowych Ja-
ma³ – Europa Zachodnia na terenie
Polski (gazoci¹g o œrednicy 1400 mm,
5 t³oczni, pomiarownia gazu). 

– Moj¹ najwiêksz¹ przygod¹ in¿y-
niersk¹ by³ nadzór nad realizacj¹ pro-
jektu Jama³ – mówi dyrektor Mat-
kowski. – Dzisiaj pe³nimy autorski
nadzór nad jego eksploatacj¹. Ale

uczestniczyliœmy we wszystkich fa-
zach tego projektu – od etapu kon-
cepcji, przez za³o¿enia techniczne
i ekonomiczne, a¿ do projektów bu-
dowlanych i wykonawczych. Ja by-
³em odpowiedzialny za czêœæ projek-
tow¹. Jestem wdziêczny wszystkim
tym, którzy powierzyli mi to zadanie.
Jestem wdziêczny tym, którzy stwo-
rzyli wspólnie ze mn¹ zintegrowany
zespó³ zdolny ten projekt zrealizo-
waæ. 

Takich „przygód in¿ynierskich” –
mo¿e nie na tak wielk¹ skalê – mia³
dyrektor Matkowski znacznie wiêcej.
Z jego udzia³em toczy³y siê prace nad
projektem PMG Wierzchowice, na
ró¿nych etapach jego planowania
i realizacji, tak¿e teraz, gdy finalizo-
wane s¹ prace nad jego rozbudow¹,
która zapewne rozpocznie siê w przy-
sz³ym roku i powstanie najwiêkszy
magazyn w Polsce. Trwaj¹ równie¿
prace nad projektem rozbudowy
PMG Strachocina, a tak¿e budowy
podziemnego magazynu gazu w ka-
wernie solnej w Kosakowie, w rejonie
Zatoki Puckiej. – Od dawna lansujê
tezê – mówi dyrektor Matkowski – ¿e
rozbudowa mocy magazynowych to
podstawowe wyzwanie dla polskiego
gazownictwa, to najwa¿niejsze inwe-
stycje zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo
energetyczne kraju. Jestem pewny,
¿e takich inwestycji bêdzie przyby-
waæ, bo konieczna jest gwarancja
stabilizacji dostaw. Temu oczywiœcie
musi towarzyszyæ rozbudowa syste-
mu przesy³owego gazu. 

Zawodowe spe³nienie to nie tylko
jednak planowanie i projekty inwe-
stycyjne. Tak¿e dydaktyka. Senty-
ment z lat m³odoœci do nauczania re-
alizowany jest dzisiaj podczas wyk³a-
dów dedykowanych dla gazownictwa
– na Politechnice Wroc³awskiej, Œl¹-
skiej, Warszawskiej, na AGH. Tak¿e
poprzez liczne publikacji naukowe,
opracowania analityczne, komenta-
rze w zakresie bezpieczeñstwa ener-
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getycznego przesy³owego i dystrybu-
cyjnego systemu gazowniczego
w œwietle dyrektyw europejskich
i prawa energetycznego, w zakresie
najnowszych kierunków rozwoju
projektowania i budowy dystrybucyj-
nych sieci gazowych czy techniczno-
-prawnych problemów budowy ga-
zoci¹gów i innych obiektów wysokie-
go ciœnienia. – Spotkanie z m³odym
pokoleniem, wkraczaj¹cym na rynek
pracy – mówi dyrektor Matkowski –
robi imponuj¹ce wra¿enie. To s¹ naj-
czêœciej uczestnicy studiów podyplo-
mowych, na których czasami prowa-
dzê zajêcia. To znakomicie wykszta³-
ceni, otwarci, mobilni ludzie, pe³ni
zapa³u i woli dzia³ania. Co wa¿niej-
sze, s¹ to czêsto eksponowani pra-
cownicy firm sektora gazowniczego,
co dobrze wró¿y na przysz³oœæ. 

Ujmuj¹cy w komentarzach dyrek-
tora Matkowskiego do historii inwe-
stycji w polskim gazownictwie, jak
i swych doœwiadczeñ dydaktycznych,
jest ton zatroskania o rozwój i przy-
sz³oœæ sektora gazowniczego. Szcze-
gólnie mocno to brzmi, gdy porusza-
my temat dywersyfikacji dostaw ga-
zu. – Jestem niepocieszony, ¿e przer-
wany zosta³ projekt Baltic Pipe – mó-
wi. – Traktujê to jako najsmutniejsze
zdarzenie w moim ¿yciorysie zawo-
dowym. Projekt by³ bliski ukoñczenia,

zapewnia³ dywersyfikacjê dostaw ga-
zu do Polski z udzia³em firm duñskich
i norweskich i zosta³ przerwany.
Wiem, ¿e wraca siê do tego tematu,
ale dzisiaj ten projekt jest obarczony
znacznie wiêkszym ryzykiem, wyni-
kaj¹cym przede wszystkim z realizacji
konkurencyjnego projektu konsor-
cjum Gazprom – E. ON, znanego ja-
ko gazoci¹g ba³tycki. Widzê te trud-
noœci, ale pozostajê jego gorliwym
zwolennikiem ze wzglêdu na znacze-
nie tego projektu dla bezpieczeñstwa
energetycznego Polski. 

Jak wiadomo, projekt rzeczywi-
œcie jest w stadium przygotowañ do
realizacji, bardzo konkretnie zaplano-
wanych. Wroc³awski „Gazoprojekt”
jest konsultantem w tych pracach, ale
na czas rzeczywistego projektowania
trzeba bêdzie jeszcze pewnie pocze-
kaæ. I na kolejne prace projektowe,
jeœli Baltic Pipe i terminal LNG w Œwi-
noujœciu ostatecznie powstan¹, zwi¹-
zane z systemem przesy³u gazu. 

Jest w opowieœci dyrektora Mat-
kowskiego jeden jeszcze w¹tek. Du-
ma z tego, ¿e wywodzi siê z rodziny
gazowniczej. Nie tylko jego ojciec by³
przez lata pracownikiem gazowni
wroc³awskiej. Jeden z jego dziadków
– a rodzinne korzenie siêgaj¹ do
Lwowa – by³ pracownikiem jednej
z borys³awskich kopalni ropy nafto-
wej. I wiele wskazuje na to, ¿e rodo-
we tradycje zostan¹ przed³u¿one.
M³odszy syn zasili³ szeregi „gazowni-
czej braci”, pracuje w regionalnej
dyspozycji gazem we Wroc³awiu. Czy
tak stanie siê równie¿ w kolejnych
pokoleniach? Mam nadziejê – mówi
Adam Matkowski. – Na razie za
wczeœnie o tym mówiæ. Moje uko-
chane wnuczki s¹ zbyt ma³e, by dzi-
siaj rozprawiaæ o ich zawodowej
przysz³oœci. Jedno jest pewne. Do-
starczaj¹ mi wielu wzruszeñ, gdy
mam mo¿liwoœæ wspólnie z nimi wy-
poczywaæ w naszym uroczym miejscu
na ziemi – dolnoœl¹skich £azach Wiel-
kich. �

Adam Cymer
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Hobby to zbieranie kufli
z karczm piwnych z ca³ego œwiata.

W Pary¿u – na turystycznym szlaku. Fo
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KULTURA

N a program tegorocznego festi-
walu z³o¿y³o siê 9 ró¿nych
spektakli, które pokazywane

by³y kilkakrotnie na piêciu scenach
Trójmiasta. Imprezie towarzyszy³o
wiele wydarzeñ artystycznych oraz bo-
gaty program edukacyjny, który wykra-
cza³ poza obrêb Trójmiasta. W impre-
zach festiwalowych uczestniczy³o ok.
10 000 widzów. 

Historia festiwalu siêga 1993 roku,
kiedy zorganizowane zosta³y pierwsze
Gdañskie Dni Szekspirowskie. W 1997

roku, w czasie obchodów milenium
Gdañska, rozszerzono formu³ê Gdañ-
skich Dni Szekspirowskich, przygoto-
wuj¹c Festiwal Szekspirowski. Zainau-
gurowano równie¿ ogólnopolski Kon-
kurs na Najlepsz¹ Inscenizacjê Szekspi-
rowsk¹ danego sezonu artystycznego
z nagrod¹ Z³otego Yoricka. 

Wydarzeniem tej edycji festiwalu
by³ przyjazd do Gdañska jednego z naj-
wiêkszych œwiatowych re¿yserów te-
atralnych – Lwa Dodina wraz z jego
najnowszym spektaklem „Król Lear”,

przygotowanym w Teatrze Ma³ym
w Sankt Petersburgu. Ten przejmuj¹-
cy moralitet o œwiecie w ascetycznej
czarno-bia³ej scenerii otworzy³ Festiwal
Szekspirowski. „Króla Leara” w re¿y-
serii Roberto Ciullego wystawi³ rów-
nie¿ niemiecki Theater an der Ruhr.
Mówi³o siê nawet o umownym poje-
dynku tych dwóch wspania³ych re¿yse-
rów. Ze wzglêdu na zupe³nie odmienne
wizje tych adaptacji, wybór zwyciêzcy
pojedynku pozostawi³abym opinii ka¿-
dego odbiorcy. 

Król Lear, Ma³y Teatr Dramatyczny, Rosja. fot. K. Wróblewicz

Festiwal szekspirowski to najwiêksza impreza tego typu 
w Europie i jedyna w Polsce. W ciagu trwaj¹cego zwykle 
oko³o tygodnia œwiêta Szekspira i teatru, zaprezentowano
najbardziej interesuj¹ce inscenizacje dzie³ wielkiego
stratfordczyka, przygotowane przez zespo³y z m.in. z USA,
Niemiec, Gruzji, Rosji, Wielkiej Brytanii i Polski. 

Katarzyna Wróblewicz

Mistrz Szekspir
w Gdañsku
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Niew¹tpliwym hitem festiwalu by³
zespó³ ze Stanów Zjednoczonych –
Aquila Theatre z Nowego Jorku ze
spektaklem dramatu „Romeo i Julia”.
W amerykañskim przedstawieniu przy-
jêto niekonwencjonalne rozwi¹zanie.
Przed ka¿dym spektaklem szeœciu wi-
dzów losowa³o z kapelusza imiona po-
staci, decyduj¹c tym samym, który
z aktorów zagra jak¹ rolê. Nierzadko
zdarza siê, ¿e m³oda Julia grana jest
przez starszego aktora, a m³ody Romeo
przez aktorkê. 

Na festiwalu nie zabrak³o polskich
spektakli. W Malarni, scenie Teatru Wy-
brze¿e w Gdañsku, widzowie uczestni-
czyli w spektaklu, który zosta³ wy³onio-
ny w Konkursie na Najlepsz¹ Polsk¹ In-
scenizacjê Dzie³ Dramatycznych Willia-
ma Szekspira w minionym sezonie arty-
stycznym. Laureatem „Z³otego Yoric-
ka”, g³ównej nagrody konkursu, zosta³
w tym roku Teatr Powszechny z War-
szawy za spektakl „Miarka za miarkê”
w re¿yserii Anny Augustynowicz.
Uczestnictwo widzów w spektaklu by³o
dos³owne, aktorzy siedzieli pomiêdzy
publicznoœci¹, a swoje kwestie wyg³a-
szali z miejsc lub wychodzili na otoczo-
n¹ widowni¹ scenê. W spektaklu wyst¹-
pili Krzysztof Stroiñski, Dominika Osta-
³owska (moim zdaniem, rewelacyjna),
Rafa³ Królikowski, Mariusz Benoit i inni.
„Miara za miarkê” Anny Augustyno-
wicz to spektakl o mechanizmach w³a-
dzy i naturze ludzkiej. 

Kolejne wystawione rodzime pro-
dukcje to inspirowany „Poskromieniem
Z³oœnicy” musical „Kiss me, Kate”
w re¿yserii Macieja Korwina, przygoto-
wany w Teatrze Muzycznym w Gdyni,
„Komedia omy³ek” w re¿yserii Zbi-
gniewa Brzozy oraz „Gertruda” teatru
Stajnia Pegaza z Sopotu w re¿yserii
Ewy Ignaczak. To inspirowana „Hamle-
tem” sztuka oparta na w¹tku jednej po-
staci – Gertrudy. Opowiada o dojrzewa-
niu kobiety, od szalonej Ofelii do do-
œwiadczonej matki i ¿ony. 

Bardzo istotn¹ czêœci¹ festiwalu, by³
program edukacyjny „Miêdzynarodo-
wej Letniej Akademii Teatru i Drama-
tu”. Oferta akademii jest ró¿norodna
i obejmowa³a miêdzy innymi: warsztaty
teatralne (prowadzone m.in. przez akto-
rów nowojorskiego Aquila Theatre i nie-
mieckiego re¿ysera Roberto Ciullego);
warsztaty fotograficzne, plastyczne oraz

dziennikarskie. Zapocz¹tkowana dwa la-
ta temu akcja „Bli¿ej teatru” to kolejna
wartoœæ festiwalu. Na jeden dzieñ do
Gdañska przyjecha³a m³odzie¿ licealna
z ma³ych miast województwa pomor-
skiego oraz m³odzie¿ bêd¹ca pod opiek¹
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej. M³odzi ludzie, dopiero kszta³tuj¹cy
swoj¹ wra¿liwoœæ, mieli zagwarantowa-
n¹ wizytê w teatrze „od kulis”, spotka-
nia z artystami, udzia³ w warsztatach te-
atralnych, wyk³adach oraz obejrzenie
spektaklu. 

Jedenasta edycja festiwalu cieszy³a
siê ogromnym zainteresowaniem pu-
blicznoœci. Niebagatelna te¿ jest jego
wyj¹tkowa rola w procesie edukacyjnym
nie tylko m³odzie¿y, ale i szerokiej rzeszy
odbiorców zainteresowanych teatrem. 

Fundacja Theatrum Gedanense – po-
mys³odawca i organizator imprezy –
upatruje mo¿liwoœci przysz³ego rozwoju
Gdañska w nawi¹zaniu do tradycji i roli
kulturalnej miasta w minionych wiekach.
W epoce renesansu Gdañsk by³ najwa¿-
niejszym oœrodkiem gospodarczym i kul-
turalnym w basenie Morza Ba³tyckiego.
Dzia³alnoœæ Fundacji Theatrum Geda-
nense ma na celu budowanie pozycji
Gdañska na kulturalnej mapie Europy,
miêdzy innymi poprzez odbudowê bu-
dynku Teatru El¿bietañskiego. Inwestycja
nabra³a rozpêdu: projekt autorstwa Re-
nato Rizzi jest gotowy i wszed³ ju¿ w fa-
zê kompletowania dokumentacji. Byæ
mo¿e ju¿ nied³ugo bêdziemy mogli ogl¹-
daæ spektakle szekspirowskie w miejscu,
gdzie podziwiali je mieszkañcy Gdañska
na pocz¹tku XVII wieku. 

Pomorski Operator Systemu Dystry-
bucyjnego Sp. z o.o., podobnie jak
w poprzednich latach Pomorska Spó³ka
Gazownictwa Sp. z o.o., wspó³finanso-
wa³ organizacjê XI Festiwalu Szekspirow-
skiego. Podczas uroczystej inauguracji
festiwalu otrzymaliœmy dyplom kluczo-
wego sponsora tej edycji. 

Spektakle zaprezentowane na XI Fe-
stiwalu Szekspirowskim: 

„Komedia omy³ek” Teatr Wybrze¿e,
„Król Lear” Ma³y Teatr Dramatyczny,
„Sen nocy letniej” London Metropoli-
tan University, „Romeo i Julia” Teatr
Aquila, „Hamlet” Teatr Rustaweli,
„Król Lear” Theater an der Ruhr, „Ger-
truda” Stajnia Pegaza, „Miarka za
miarkê” Teatr Powszechny, „Kiss me,
Kate” Teatr Muzyczny. �

Hamlet, Teatr
Rustaweli,
Gruzja.

fot. Marlena
Kwiatek

Komedia omy³ek, Teatr Wybrze¿e, Polska.
fot. Ryszard Pajda

Król Lear –
Theater an
der Ruhr,
Niemcy.

fot. Ryszard
Pajda

Wrêczenie dyplomu sponsora dla
Pomorskiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

fot. Ryszard Pajda
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P od wp³ywem nacisku kó³ woj-
skowych na rz¹d – domagaj¹-
cych siê zwiêkszenia nak³adów

pieniê¿nych w 4-letnim planie inwe-
stycyjnym na gazyfikacjê rejonu bez-
pieczeñstwa – wicepremier Eugeniusz
Kwiatkowski da³ siê przekonaæ i jego
rz¹d budowê gazoci¹gu uzna³ za prio-
rytet i przeznaczy³ na to zadanie reali-
zowane w latach 1937 – 1938 powa¿-
n¹ kwotê 12 milionów z³otych. Plany
budowy gazoci¹gu centralnego i od-
ga³êzieñ by³y wykonane z rozmachem
– jednak przed wojn¹ nie uda³o siê ich
w ca³oœci zrealizowaæ. 

Pierwszy projekt oparcia przemys³u
w centralnej Polsce na gazie ziemnym
wysun¹³ by³y minister przemys³u i han-
dlu Reichmann-Floyar, jednak nie zd¹-
¿y³ go zrealizowaæ. Projekt ten podj¹³

Sekretariat Komitetu Obrony Rzeczy-
pospolitej w roku 1936. 

Wykonanie tej gigantycznej inwe-
stycji powierzono Pañstwowej Fabryce
Olejów Mineralnych, która zorganizo-
wa³a do tego zadania oddzia³ filialny
POLMIN Budowa Gazoci¹gu Central-
nego z siedzib¹ w Sandomierzu.
W 1937 r. za 10 milionów z³otych u³o-
¿ono gazoci¹g g³ówny o d³ugoœci 176
kilometrów. Swój bieg przez tereny dzi-
siejszej po³udniowo-wschodniej Polski
zaczyna³ w Roztokach i prowadzi³ przez
Frysztak, Sêdziszów, Kolbuszow¹, Ko-
morów, Majdan, Tarnobrzeg, Sando-
mierz, Æmielów, Ostrowiec i dociera³
do Lubieni. Od tej g³ównej aorty uk³a-
du gazowniczego nale¿a³o zrobiæ odga-
³êzienia. Od Sêdziszowa zatem uczy-
niono 19-kilometrow¹ odnogê do nie-

dalekiego Rzeszowa, a tak¿e na koñcu
Lubieni 10-kilometrowy odcinek do
Starachowic. 

W 1938 r. kontynuowano prace
i wykonano roboty za 4 miliony z³o-
tych. Oddano do u¿ytku odcinek d³u-
goœci 26 kilometrów od Sandomierza
do Rozwadowa i Stalowej Woli oraz
przed³u¿ono gazoci¹g ze Starachowic
do odleg³ego o 15 kilometrów Skar¿y-
ska. Powsta³a te¿ d³uga (56 km) odno-
ga odchodz¹ca od gazoci¹gu moœcic-
kiego w PilŸnie przez Dêbicê, Tuszymê

Ogólny widok podwieszenia gazoci¹gu do mostu ko³owego na Wiœle w Sandomierzu.
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W tworzonym przed wojn¹ Centralnym Okrêgu Przemys³owym
Sandomierz mia³ odgrywaæ rolê stolicy potê¿nego regionu 
przemys³owego. Na tle niezrealizowanych planów gazownictwo
jawi siê jako konkretny zaczyn przemys³owej kariery regionu.

Józef Myjak

HISTORIA

gazownictwa
sandomierskiego

Czo³o wycieczki z wicepremierem Kwiatkowskim i  m

Na przestrzeni historii 
Sandomierskimi Gazami kierowali: 
Mgr in¿. W³adys³aw Ko³odziej

05.1937 – 09.1939 r. 
Okupacja niemiecka 1939 – 1944 r. 

Schulz
Mgr in¿. Tadeusz Dryœ

08.1944 – 1963 r. 
Mgr in¿. Józef M¹ka

2.11.1963 – 8.07.1966 r. 
Mgr in¿. Bronis³aw Nowakowski

10.07.1966 – 29.11.1966 r. 
In¿. Marek Kamiñski

1.12.1966 – 30.06.1969 r. 
In¿. W³adys³aw ¯uchowicz

1.07.1969 – 15.12.1972 r. 
In¿. Dionizy Saltarski

16.12.1972 – 30.06.1999 r. 
Mgr Kazimierz P³aza

1.07.1999 r. 



p r z e g l ¹ d  g a z o w n i c z y w r z e s i e ñ  2 0 0 7p r z e g l ¹ d  g a z o w n i c z y w r z e s i e ñ  2 0 0 7 49

i ³¹cz¹ca siê w Komorowie z gazoci¹-
giem g³ównym. We wspomnianej Tu-
szymie odchodzi³a kolejna nitka – 
12-kilometrowy odcinek do Mielca. 

Intensywne prace na polach Ma³o-
polski trwa³y 18 miesiêcy, od maja
1937 r. do listopada 1938 r., których
owocem by³ przechodz¹cy przez nie-
mal œrodek m³odego zag³êbia przemy-
s³owego 314-kilometrowy gazoci¹g,
doprowadzaj¹cy gaz do g³ównych za-
k³adów Centralnego Okrêgu Przemy-
s³owego. Do budowy gazoci¹gu zu¿yto
13,5 tys. ton rur o œrednicy 200 – 250
mm, g³ównie z hut koncernu Wspólno-
ta Interesów S.A. Zdolnoœæ przepusto-
wa gazoci¹gu wynosi³a 27,5 tys.
m3 gazu na dobê. 

Jak ju¿ wspomnia³em, gaz dotar³
wtedy m.in. do Stalowej Woli,
Ostrowca, Skar¿yska. Dziêki niemu ru-
szy³a produkcja w nowoczesnej hucie
szk³a „Metan” w podsandomierskim
Kamieniu Nowym. Wojna zniszczy³a
fabrykê, ale pozosta³a po niej pami¹t-
ka w postaci przystanka kolejowego
Metan na trasie Sandomierz – Skar¿y-
sko Kamienna. 

Sandomierz zatem nie zd¹¿y³ staæ
siê stolic¹ najwiêkszego po Œl¹sku
oœrodka przemys³owego w przedwo-
jennej Polsce, ale sta³ siê wa¿nym miej-
scem dla historii gazownictwa polskie-

go i nadal zak³ad gazowniczy odgrywa
ponadregionaln¹ rolê. Jest jednym
praktycznym kontynuatorem COP-ow-
skich ideii. 

Nazwa POLMIN wesz³a do s³owni-
ka obiegowego sandomierzan i zago-
œci³a w nim na d³ugo. Mimo ¿e ju¿
dawno nie istnieje ten zak³ad, to nadal
pamiêta siê o tym pierwszym Polminie.
Zak³ad Gazowniczy o zmienionej funk-
cji nadal w Sandomierzu istnieje i nale-
¿y do czo³ówki podmiotów gospodar-
czych w mieœcie. 

W CZASIE WOJNY
I W LATACH
POWOJENNYCH

Po zajêciu we wrzeœniu terenów –
obecnie bêd¹cych w zasiêgu oddzia³y-
wania sandomierskiego gazownictwa
– przez niemieckiego okupanta, gazo-
ci¹g centralny by³ nadal eksploatowa-
ny i rozbudowywany. W sensie tech-
nologicznym i organizacyjnym niewie-
le siê zmieni³o. Jednostk¹ terenow¹
zajmuj¹c¹ siê eksploatacj¹ gazoci¹gu
z odga³êzieniami do zak³adów prze-
mys³owych by³ oddzia³ gazoci¹gów
w Sandomierzu.

Okupant, doceniaj¹c rolê gazu
w gospodarce wojennej, stworzy³ na
bazie dotychczasowych, polskich firm
w³asne przedsiêbiorstwo: Beskiden Erdol
Gewinnnungsgesellschaft m.b.H. Ver-
waltung Jas³o. Przejê³o one maj¹tek
Pañstwowej Fabryki Olejów Mineral-
nych „Polmin” – Zarz¹d Gazoci¹gów
Pañstwowych w Jaœle i Sandomierzu.
Tym razem gaz p³yn¹cy gazoci¹gami
wysokoprê¿nymi zasila³ fabryki COP
pracuj¹ce na rzecz okupanta niemieckie-
go, m.in. w Nowej Dêbie obiekty poli-
gonu wojskowego i zak³adów zbroje-
niowych w tym osiedlu, huty ¿elaza
w Stalowej Woli, Ostrowcu Œwiêtokrzy-
skim, a tak¿e hutê szk³a Metan w pod-
sandomierskim Kamieniu Nowym. 

Niemcy nie ograniczyli siê tylko do
eksploatacji istniej¹cych ju¿ magistrali,
ale inwestowali równie¿ w nowe gazo-
ci¹gi. Ju¿ w 1941 r. wybudowali wa¿n¹
jego nitkê wysokoprê¿n¹ d³ugoœci 114
km, od Stalowej Woli do Przemyœla.
W nastêpnym roku gazoci¹g ten prze-
d³u¿ono do Lwowa i w ten sposób po-
³¹czone zosta³y dwa zag³êbia naftowe:
wschodnie i zachodnie. 

Po zniszczeniach frontowych w dru-
giej po³owie 1944 i na pocz¹tku 1945 r.
gazownicy sandomierscy zdo³ali przy-
wróciæ gazoci¹g do normalnego funk-
cjonowania i w nastêpnych dziesiêcio-
leciach nadal obs³ugiwali coraz gêœciej-

sz¹ sieæ gazoci¹gów ró¿nej œrednicy na
terenie zlikwidowanych niedawno wo-
jewództw: tarnobrzeskiego i zamoj-
skiego. W powojennych latach zmie-
nia³a siê struktura zak³adu, nazwa, za-
siêg dzia³ania, ale gazy sandomierskie
wci¹¿ siê rozwija³y i zwiêksza³y zatrud-
nienie. 

Kompensator po zmontowaniu.

ministrami.

Obecnie, po wielu zmianach
organizacyjnych w Sandomierzu
funkcjonuj¹ trzy odrêbne firmy
zwi¹zane z gazownictwem:
– Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy

stanowi¹cy jednostkê
organizacyjn¹ Karpackiego
Operatora Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z o.o. 
w Tarnowie.

– Terenowa Jednostka Eksploatacji
podlegaj¹ca tarnowskiemu
Oddzia³owi Operatora
Gazoci¹gów Przesy³owych
Gaz – System

– Gazownia Sandomierska
wchodz¹ca w sk³ad Karpackiej
Spó³ki Obrotu Gazem Sp. z o.o.
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F irma ENERGOBALTIC zosta³a za³o-
¿ona w 1997 roku, a jej podstawo-
wym zadaniem jest zagospodaro-

wanie gazu odpadowego z morskich
platform wydobywaj¹cych ropê naftow¹
z dna Morza Ba³tyckiego, eksploatowa-
nych przez Petrobaltic S.A. Zadanie to zo-
sta³o zrealizowane poprzez budowê elek-
trociep³owni gazowej we W³adys³awo-
wie. Przedsiêwziêcie ma charakter pro-
ekologiczny, gdy¿ w ramach jego realiza-
cji zlikwidowanych zosta³o ju¿ ponad 120
lokalnych kot³owni wêglowych i olejo-
wych, bêd¹cych Ÿród³em tzw. niskiej emi-
sji. Ponadto przy nominalnym przerobie
100 tysiêcy Nm3 dziennie nastêpuje re-
dukcja zanieczyszczeñ emitowanych do
atmosfery w wysokoœci ok. 130 000 ton
rocznie. 

Elektrociep³ownia we W³adys³awowie
jest unikalnym zak³adem w skali Polski,
a nawet Europy. Wykorzystuje gaz ziem-
ny towarzysz¹cy ropie naftowej wydoby-
wanej z dna Morza Ba³tyckiego. 

Elektrociep³ownia zlokalizowana jest
we W³adys³awowie na terenie przemys³o-
wo-portowym. Miejsce to znajduje siê
u samej nasady Pó³wyspu Helskiego
w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobra-
zowego. Dotychczas zaniedbany teren po
m.in. nieczynnej kot³owni i oczyszczalni
œcieków uporz¹dkowano, a obiekty elek-
trociep³owni harmonijnie wkomponowa-
no w otaczaj¹cy krajobraz w mo¿liwie
najbardziej estetyczny sposób. 

Paliwem zasilaj¹cym elektrociep³ow-
niê jest gaz dostarczany na l¹d nowo wy-
budowanym ruroci¹giem podmorskim
w iloœci nominalnej oko³o 100 000
m3/dobê. Wczeœniej w 90% gaz ten by³
spalany bezproduktywnie w spalarce za-
instalowanej na platformie, powoduj¹c
dodatkowo negatywne oddzia³ywanie na
œrodowisko. Jedynie niewielka jego czêœæ
by³a wykorzystywana na potrzeby w³a-
sne platformy. 

Obecnie gaz „morski” po dostarcze-
niu do elektrociep³owni we W³adys³awo-
wie podlega separacji i w dalszej produk-
cji otrzymujemy z niego a¿ cztery rodza-
je energii: energiê elektryczn¹, energiê
ciepln¹, propan-butan LPG (czyli auto-
gaz) oraz kondensaty gazu naturalnego. 

Unikatowy w dziedzinie technologii
jest sposób przesy³u gazu z platformy
na l¹d. Gaz jest transportowany pod-
morskim ruroci¹giem o d³ugoœci 82,5
km i œrednicy 115 mm po³o¿onym pod
dnem morskim. Ruroci¹g zosta³ wyko-
nany wed³ug najnowszej technologii
amerykañskiej firmy Precision Tube
Technology z Houston. Stalowe rury
izolowane polietylanem, które daj¹ siê
zwijaæ na bêbnach (podobnie jak kable
energetyczne), rozwijano z pok³adu
wielozadaniowego statku firmy
Petrobaltic S.A. w odcinkach ok. 11-ki-
lometrowych, ³¹czono i uk³adano na
dnie przy u¿yciu precyzyjnych syste-
mów nawigacji podwodnej. Nastêpnie

ruroci¹g zosta³ zakopany w dnie mor-
skim za pomoc¹ specjalnego podwod-
nego robota. Takie rozwi¹zanie przesy-
³u gazu jest ca³kowicie nowatorskie
i zastosowano je po raz pierwszy nie
tylko w Polsce, ale równie¿ w Europie. 

Elektrociep³ownia gazowa zosta³a
wyposa¿ona w dwie turbiny gazowe ty-
pu Allison KB-7 amerykañskiej firmy Rol-
ls-Royce Corporation, pracuj¹ce w uk³a-
dzie skojarzonym z wytwornicami gor¹-
cej wody. Turbiny gazowe mog¹ wytwa-
rzaæ w skojarzeniu energiê elektryczn¹
³¹cznie o mocy oko³o 11 MWe i energiê
ciepln¹ ³¹cznie o mocy do 18 MWt. 

Dwa kot³y odzysknicowe o mocy no-
minalnej 8,85 MWe ka¿dy, wykorzystuj¹
gor¹ce spaliny z turbin gazowych do
podgrzania wody w obiegu pierwotnym,
który na przeciwpr¹dowych wymienni-
kach p³ytowych przekazuje ciep³o do
miejskiej sieci ciep³owniczej. System au-
tomatyki pozwala na regulacjê mocy ko-
t³ów i sposobu przep³ywu spalin, koniecz-
n¹ ze wzglêdu na zmiany zapotrzebowa-
nia na energiê w ró¿nych okresach roku
i doby. 

Trzy kot³y wodne o mocy nominalnej
5 MWt ka¿dy, pracowaæ bêd¹ jako uzu-
pe³niaj¹ce lub rezerwowe dla pracy ko-
t³ów odzysknicowych, w przypadku po-
stojów technologicznych platform lub
przestojów remontowych. �

Opr. ek

W sierpniu 2007 roku brytyjska organizacja International 
Green Apple Environment Awards przyzna³a Energobaltic
Sp. z o.o. miêdzynarodow¹ nagrodê za szczególne 
osi¹gniêcie w dziedzinie ochrony œrodowiska, 
jakim jest wybudowanie Elektrociep³owni Gazowej 
we W³adys³awowie, wykorzystuj¹cej gaz odpadowy 
z dna Morza Ba³tyckiego. 

Gaz Gaz z morz morskiej toniskiej toni

TECHNOLOGIE



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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