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XIV Miêdzynarodowa Konferencja Nafta–Gaz–Chemia 2016
Organizowana od kilkunastu lat przez Zarz¹d Targów
Warszawskich konferencja „Nafta–Gaz” od ubieg³ego roku
rozszerzy³a swój profil o sektor chemiczny – dwie z oœmiu
tegorocznych sesji by³y poœwiêcone polskiej chemii. Spotkanie przedstawicieli parlamentu, rz¹du, przedsiêbiorstw,
instytutów badawczych i uczelni odby³o siê 15 wrzeœnia
2016 r. w Warszawie w Hotelu Novotel.
Patronat honorowy nad wydarzeniem obj¹³ minister
energii Krzysztof Tchórzewski. W swoim wyst¹pieniu
inauguracyjnym przedstawi³ on g³ówne zadania nowego
resortu, które maj¹ polegaæ na usuniêciu rozbie¿noœci interesów miêdzy resortami przez przejêcie nadzoru nad spó³kami energetycznymi. Nie oznacza to gwa³townych zmian,
lecz ustalenie priorytetów i stanowczoœæ w ich realizacji.
„D¹¿ymy do samowystarczalnoœci energetycznej i wymaga to zapewnienia dostaw surowców bez wzglêdu na cenê.
Spó³ki gie³dowe musz¹ uczestniczyæ w realizacji polityki
gospodarczej pañstwa i wobec tego projekty wydobywcze
powinny zapewniæ ci¹g³oœæ i bezpieczeñstwo dostaw nawet
kosztem ujemnego wyniku ekonomicznego”. Minister
Tchórzewski podkreœla³ znaczenie integracji i rozwoju
rynku gazu ziemnego w Europie Œrodkowo-Wschodniej,
z czym œciœle wi¹¿e siê rozbudowa po³¹czeñ transgranicznych i zwiêkszenie mo¿liwoœci importowych gazu. Mówi³
te¿ o koniecznoœci tworzenia zliberalizowanego rynku
gazu ziemnego w Polsce, co jest uwarunkowane realn¹
dywersyfikacj¹ Ÿróde³ dostaw. W zakresie bezpieczeñstwa
energetycznego jest konieczna rozbudowa infrastruktury
energetycznej, a wa¿ny element to budowa terminalu naftowego w Gdañsku. Minister zapowiedzia³ te¿, ¿e jeszcze
w tym roku bêdzie gotowy rz¹dowy projekt ustawy o rynku
mocy.
Obrady by³y podzielone na 8 sesji:
1. Odpowiedzialny rozwój-program dla energii i chemii.
2. Region Morza Ba³tyckiego jako konkurencyjny rynek dostaw gazu.
3. Poszukiwania, wydobycie i dywersyfikacja dostaw
ropy i gazu.
4. Biopaliwa – ekonomia i rozwój.
5. Polski gaz ziemny – miêdzy liberalizacj¹ a strategi¹.
6. Infrastruktura gazowa i inwestycje.
7. Polska chemia – przewagi i s³aboœci konkurencyjne.
8. Innowacyjna chemia – droga odpowiedzialnego
rozwoju.
W czasie pierwszej sesji przewodnie has³o „odpowiedzialnego rozwoju” zachêca³o do pytañ, inicjowanych tak¿e
przez moderatora Tomasza Chmala z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Pytano mianowicie, czy
utrzymanie dominacji wêgla w energetyce mieœci siê w tej
formule, ale inni dyskutanci nie podzielali tych w¹tpliwoœci. Minister Tchórzewski przypomnia³ elektromobilnoœæ,
a œciœle bior¹c samochody elektryczne, które maj¹ byæ
wa¿nym elementem reindustrializacji, a ona z kolei jest
jednym z piêciu filarów wzrostu gospodarczego. Ten temat
kontynuowa³ Adam Czy¿ewski z PKN Orlen, mówi¹c
o powstaniu spó³ki Electromobility Poland, której zadaniem bêdzie stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilnoœci. Z postêpem na rynku gazowym wi¹¿e siê sprawa
hubu gazowego w Polsce. Jak wyjaœnia³ wiceprezes PGNiG
Janusz Kowalski, bêdzie to mo¿liwe w 2023 r. – po rozpo-

czêciu dostaw gazu z Norwegii. Debata o Ÿród³ach energii
nie ogranicza³a siê do gazu ziemnego, bo za spraw¹ reaktorów HTR otwieraj¹ nowe mo¿liwoœci dla energii atomowej, na co zwróci³ uwagê Mateusz Kêdzierski z Ministerstwa Energii.
W drugiej czêœci sesji plenarnej dominowa³y kwestie
zwi¹zane z gazoci¹gami i terminalami w regionie ba³tyckim. Omawia³ je pe³nomocnik rz¹du ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Nie tylko terminal
w Œwinoujœciu, lecz tak¿e litewski terminal w K³ajpedzie
i oddany do u¿ytku 12 wrzeœnia br. terminal LNG w Finlandii s¹ istotnymi czynnikami w dywersyfikacji dostaw. Czy
ten kierunek rozwinie siê i zostanie u³atwiona konkurencja
na warunkach rynkowych? Zale¿y to równie¿ od powstania
gazoci¹gu Nord Stream 2, wspieranego przecie¿ przez
Niemcy, a który ma zasiliæ Europê Œrodkow¹, w tym Polskê. W tej kwestii g³os zabra³ radca handlowy ambasady
Norwegii Kjell Arne Nielsen, zwracaj¹c uwagê, ¿e wzrost
zu¿ycia gazu mo¿e nie byæ tak znaczny jak siê zak³ada,
bo zwiêksza siê efektywnoœæ jego wykorzystania. Zapotrzebowanie w strefie Morza Ba³tyckiego w wysokoœci
23, a nawet 38 mld m3 mo¿e byæ przeszacowane. Norwegia
chce sprzedawaæ gaz, ale niezbêdne jest d³ugoterminowe
wsparcie ze strony polityków i korzystne warunki ekonomiczne. Dodatkowym hamulcem mog¹ byæ obowi¹zkowe
zapasy gazu, jakie musi utrzymywaæ Polska Spó³ka Gazownictwa. Dalej dyskusja przenios³a siê na projekty transgraniczne i ewentualn¹ rozbudowê terminalu w Œwinoujœciu
do zdolnoœci produkcyjnej 7,5 mld m3. Z informacji Paw³a
Jakubowskiego z Gaz-Systemu wynika³o, ¿e istniej¹ce po³¹czenia maj¹ ograniczon¹ przepustowoœæ, natomiast interkonektory o wiêkszej zdolnoœci przesy³owej s¹ dopiero w
przygotowaniu. W sprawie gazoci¹gu Baltic Pipe wypowiada³ siê SÝren Hansen, przedstawiciel potencjalnego udzia³owca, czyli duñskiej firmy Energinet, podkreœlaj¹c, ¿e aby
termin oddania do u¿ytku w paŸdzierniku 2022 r. by³
dotrzymany, w pierwszym kwartale 2017 r. nale¿y rozpocz¹æ prace projektowe, a to z kolei wymaga opracowania
studium wykonalnoœci do koñca br. Do stanowiska Energinetu przy³¹czy³ siê Gaz-System, wspominaj¹c o potrzebie
d³ugoterminowych zobowi¹zañ ze strony podmiotów komercyjnych i konkurencyjnych cen. Wypowiada³ siê te¿
Hay Fieten reprezentuj¹cy koncern Statoil, powo³uj¹c siê
na atuty norweskiej firmy w postaci d³ugoterminowych,
niezawodnych dostaw gazu ziemnego do piêciu krajów
europejskich i zasobów gazu wyeksploatowanych dopiero
w 1/3. Zaznaczy³ jednak, ¿e Statoil prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i projekty, w które siê anga¿uje, musz¹ byæ
realne i powa¿ne. Podsumowuj¹c sesjê, minister Naimski
t³umaczy³, ¿e Baltic Pipe jest tylko czêœci¹ wiêkszego projektu, na który sk³ada siê doprowadzenie gazu z Morza
Pó³nocnego do Danii, przesy³u sieci¹ duñsk¹ i nowego
gazoci¹gu przez Ba³tyk do Polski, nazywanego te¿ Korytarzem Norweskim lub Bram¹ Pó³nocn¹. Poruszane by³y te¿
inne zagadnienia jak zachowanie rezerw zasobów wêglowodorów na niezbêdnym poziomie i otoczenie regulacyjne
rynku gazu. W nawi¹zaniu do terminu zakoñczenia kontraktu jamalskiego w 2022 r. pojawi³a siê deklaracja, ¿e nie
mo¿e on byæ przed³u¿ony w obecnym kszta³cie. Warto te¿
zwróciæ uwagê, ¿e minister Naimski po raz trzeci uczestni879
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czy w projekcie Baltic Pipe, bo ju¿ w 2001 r. by³ zaanga¿owany w przygotowanie pierwszego kontraktu.
Czêœæ poœwiêcona zagadnieniom potencja³u zasobów
ropy i gazu w Polsce oraz poszukiwaniom i wydobyciu
tych surowców rozpoczê³a siê od skrótowego przedstawienia stanu rozpoznania z³ó¿ gazu z ³upków, w nawi¹zaniu do
raportu Najwy¿szej Izby Kontroli. Temat referowa³ Miko³aj
Goss z kancelarii Góralski & Goss, podkreœlaj¹c rolê niestabilnych regulacji prawnych, które nie pomaga³y koncesjobiorcom, a jednoczeœnie przytoczy³ przyk³ady rezygnacji z nak³adania sankcji za niewykonanie zobowi¹zañ
koncesyjnych. Ocena stanu poszukiwañ z okresu 2007–2016
by³a podstaw¹ do opracowania „Nowy model nadzoru nad
sektorem ropy i gazu sposobem na intensyfikacjê krajowego wydobycia wêglowodorów.” Geologiczno-z³o¿owe
wyniki wierceñ za gazem z ³upków omawia³ Hubert
Kiersnowski z Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu. Potwierdzi³ wystêpowanie gazu w
³upkowych formacjach paleozoicznych, jednak s¹ to niewielkie wydajnoœci, które nie spe³niaj¹ kryteriów op³acalnoœci przy wydobyciu. Przy obecnym poziomie cen ropy
i gazu kontynuacja programu wierceñ jest niecelowa, powrót mo¿e nast¹piæ po udoskonaleniu technologii eksploatacji. Wa¿nym wnioskiem dla dalszych prac jest stwierdzenie istnienia nowego systemu naftowego – z³ó¿ wtórnych
zalegaj¹cych wy¿ej, w których akumuluje siê ropa lub gaz
migruj¹ce ze starszych ³upków (z³o¿a Krzesinki i Rawicz).
Wyniki uzyskane w dotychczas wykonanych odwiertach
zebrano w raporcie PIG-PIB przekazanym do Ministerstwa
Œrodowiska w ub.r. Nie zosta³ on opublikowany, ale szacowane wielkoœci zasobów s¹ ni¿sze ni¿ w poprzednim opracowaniu instytutu. Ca³y czas istotne jest przypomnienie
ró¿nic miêdzy basenami w USA i Polsce – u nas s¹ znacznie wiêksze g³êbokoœci i mniejsze nasycenie wêglowodorami. Tematykê przyczyn niepowodzeñ nie tylko w
poszukiwaniach z³ó¿ niekonwencjonalnych, lecz tak¿e
konwencjonalnych, podj¹³ S. Rychlicki z AGH, mówi¹c
o utrzymuj¹cej siê przewadze wydobycia nad iloœci¹ nowych zasobów. Powinien to byæ wskaŸnik 1,1 na korzyœæ
odkryæ, a jest 0,9. Czêœciowym wyt³umaczeniem znacznego procentu odwiertów negatywnych s¹ coraz wiêksze
g³êbokoœci i gorsze warunki geologiczne. Z t¹ tez¹ polemizowa³ Stanis³aw Niedbalec z Exalo Drilling, upatruj¹c
przyczyny niepowodzeñ w niedoci¹gniêciach w przygotowaniu i projektowaniu wierceñ. W dyskusji ponownie powróci³ temat prawa geologicznego i trybu przyznawania
koncesji, poniewa¿ Rafa³ Miland, który w ub. roku odpowiada³ za sprawy koncesyjne w Ministerstwie Œrodowiska,
podwa¿a³ niektóre zarzuty z raportu NIK, m.in. cytowany
900-dniowy okres oczekiwania na decyzjê koncesyjn¹, jako
jednostkowy przypadek wynikaj¹cy z trybu postêpowania
administracyjnego. Zgodzi³ siê z nim moderator Andrzej
Sikora z Instytutu Studiów Energetycznych. Jego zdaniem,
niepowodzenie kampanii „³upkowej” nie wynika z polityki
koncesyjnej. Pyta³ te¿ Rafa³a Misztala z Ministerstwa Œrodowiska o obecn¹ sytuacjê w dziedzinie koncesji i zainteresowanie firm zagranicznych. W odpowiedzi R. Misztal
poinformowa³ o nowym projekcie prawa geologicznego
i górniczego, który oczekuje na zaopiniowanie przez Radê
Ministrów, nie precyzuj¹c jednak na czym polegaj¹ zmiany. Nie wyjaœni³ te¿, jak proponowane innowacje oceniaj¹
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ich odbiorcy, czyli przedsiêbiorcy. Krajowe os³abienie
aktywnoœci poszukiwawczej i wydobywczej mo¿e byæ
odbiciem ogólnej sytuacji w tym sektorze na œwiecie.
Zwróci³ uwagê, ¿e przy 2- lub nawet 3-krotnym zmniejszeniu iloœci wierconych otworów wydobycie prawie siê nie
zmieni³o, a wiêc przysz³oœæ to postêp w technologii. Mo¿na
do nich zaliczyæ dokonania w dziedzinie rozpoznania akumulacji gazu zamkniêtego i zgazowania wêgla kamiennego omawiane przez Macieja Szotê z PGNiG.
Kolejn¹ sesjê obejmuj¹c¹ sprawy infrastruktury gazowej, a wiêc ruroci¹gi, terminale i magazyny, ale te¿ aspekty
techniczne i prawne tych inwestycji i powi¹zania z zagranicznymi partnerami biznesowymi, otwiera³ wiceminister
energii Micha³ Kurtyka, a moderatorem by³ Mariusz Ruszel
z Instytutu Polityki Energetycznej. Ponownie pojawi³ siê
temat Bramy Pó³nocnej i hubu gazowego oraz zestawienia
tych ambitnych planów ze stanem obecnym, a tak¿e mo¿liwoœciami realizacyjnymi. Prób¹ pokazania problemów naszego regionu na szerszym tle by³a bardzo ciekawa prezentacja Tobiasa Rosenbauma z Det Norske Veritas. Prognozy
wskazuj¹ na sta³y wzrost zapotrzebowania na gaz, które do
2050 r. zwiêkszy siê dwukrotnie (jednak potem bêdzie spadaæ). Doœwiadczenia amerykañskie pokazuj¹, ¿e wa¿nym
czynnikiem jest zastêpowanie wêgla kamiennego i redukcja emisji dwutlenku wêgla. Zalety gazu ziemnego pozwalaj¹ mu równie¿ skutecznie rywalizowaæ z odnawialnymi
Ÿród³ami energii. Poniewa¿ zu¿ycie gazu przez odbiorców
indywidualnych jest niskie, Tomasz Blacharski z Polskiej
Spó³ki Gazownictwa jako element przyspieszenia gazyfikacji zapowiada³ skrócenie terminów wykonania przy³¹cza do trzech miesiêcy. Rozbudowa sieci przesy³owej
trwa, ale jeœli krajowa konsumpcja gazu wzroœnie, tak jak
pokazano w prognozach, to obecne zdolnoœci przesy³owe
oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce, na co zwraca³ uwagê Aleksander Zawisza z Gaz-Systemu. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego inwestycje gazowe przed³u¿aj¹ siê, by³y bardzo
zró¿nicowane i w³aœciwie mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie,
¿e g³ówn¹ przyczyn¹ opóŸnieñ jest obstrukcja w³adz
lokalnych i gazoci¹gi mog¹ powstawaæ tylko na mocy
specustawy.
Podczas obrad poœwiêconych biopaliwom zajmowano
siê zarówno rozbie¿noœciami pomiêdzy unijnymi celami w
tej dziedzinie i polsk¹ rzeczywistoœci¹, jak te¿ krajowymi
powi¹zaniami miêdzy producentami i u¿ytkownikami,
a przede wszystkim rolnikami. Oceniano te¿ funkcjonowanie nowych mechanizmów uwzglêdniaj¹cych dyrektywy
Parlamentu Europejskiego, które reguluj¹ jakoœæ benzyny
i olejów napêdowych oraz promowanie energii ze Ÿróde³
odnawialnych.
Spoœród tematów dyskutowanych w trakcie panelu chemicznego wybija³y siê problemy innowacji i perspektywy
rozwoju polskiego przemys³u chemicznego pod k¹tem ekspansji na rynki zagraniczne, ze szczególnym uwzglêdnieniem rynku azjatyckiego.
Jak co roku, konferencji towarzyszy³a wystawa, na
której znajdowa³o siê 10 stoisk ró¿nych instytucji i firm,
m.in. Urzêdu Patentowego RP, portalu Chemia i Biznes,
a tak¿e miesiêcznika Przemys³ Chemiczny. Wystawcy polscy i zagraniczni przedstawili ofertê aparatury kontrolno-pomiarowej i laboratoryjnej, automatyki przemys³owej
i urz¹dzeñ do uzdatniania wody i utylizacji œcieków.
Jerzy Zagórski

