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W ostatnich dwóch dekadach znaczenie niekonwencjo-
nalnych z³ó¿ wêglowodorów przeobrazi³o siê z naftowej
ciekawostki w jeden z g³ównych filarów przemys³u nafto-
wego. Skalê tych zmian obrazuje amerykañski rynek ener-
getyczny, na którym krajowa produkcja gazu ziemnego ze
z³ó¿ niekonwencjonalnych zrówna³a siê obecnie z produk-
cj¹ ze z³ó¿ konwencjonalnych, a wed³ug prognoz oko³o
2016–2020 przejmie ona blisko 2/3 produkcji.

Próby przeniesienia amerykañskich i kanadyjskich
doœwiadczeñ na inne kontynenty zaowocowa³y w ostatnich
trzech latach miêdzy innymi ogromnym zainteresowaniem
Polsk¹, g³ównie pod k¹tem mo¿liwoœci wystêpowania
gazu w ³upkach dolnego paleozoiku na kratonie wschod-
nioeuropejskim (Pomorze, Mazowsze, Podlasie, Lubelsz-
czyzna), a w mniejszym stopniu równie¿ gazu ziemnego
zamkniêtego w utworach czerwonego sp¹gowca w obsza-
rze wielkopolskim.

Zaanga¿owanie siê licznych firm zachodnich w poszu-
kiwania tego typu z³ó¿ gazu w Polsce i aktywnoœæ na tym
polu licznych zachodnich zespo³ów badawczych kontra-
stuj¹ z wci¹¿ umiarkowanym zainteresowaniem tymi
zagadnieniami polskiego œrodowiska geologicznego, cho-
cia¿ wraz z pokrywaniem coraz wiêkszych obszarów Polski
przez koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie niekonwencjo-
nalnych z³ó¿ wêglowodorów zainteresowanie to narasta i pol-
skie przedsiêbiorstwa naftowe zaczynaj¹ braæ udzia³ we
wspólnych przedsiêwziêciach z zachodnimi firmami lub te¿
same staraj¹ siê o uzyskanie koncesji. Stwarza to potrzebê
zaistnienia forum dyskusji zagadnieñ zwi¹zanych z poszu-
kiwaniami i ewentualn¹ eksploatacj¹ niekonwencjonalnych
z³ó¿ wêglowodorów w Polsce, zarówno wœród osób
zwi¹zanych z przemys³em naftowym, administracj¹ rz¹dow¹
zarz¹dzaj¹c¹ procesem poszukiwañ, jak i wœród geologów
œwiadcz¹cych us³ugi dla firm naftowych czy te¿ pro-
wadz¹cych podstawowe badania naukowe maj¹ce zwi¹zek
z obiektami prac poszukiwawczych. Potrzebie tej staraliœmy
siê wyjœæ naprzeciw, organizuj¹c po raz pierwszy w Polsce
konferencjê naukow¹ poœwiêcon¹ niekonwencjonalnym
z³o¿om gazu ziemnego.

Konferencja pt. Niekonwencjonalne z³o¿a gazu ziemne-
go w Polsce — gaz w ³upkach (shale gas) i gaz zamkniêty
(tight gas) odby³a siê w dniu 27 stycznia 2010 r. w
Pañstwowym Instytucie Geologicznym — Pañstwowym
Instytucie Badawczym (PIG-PIB) w Warszawie. Patronat
nad konferencj¹ obj¹³ dr Henryk Jacek Jezierski, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog
kraju. Zosta³a ona zorganizowana przez Pañstwowy Insty-
tut Geologiczny — Pañstwowy Instytut Badawczy (Paw³a
Poprawê — pomys³odawcê konferencji, Annê Bagiñsk¹ i
Huberta Kiersnowskiego) oraz Ministerstwo Œrodowiska

(Ewê Zalewsk¹, dyrektor Departamentu Geologii i
Koncesji Geologicznych i Martê W¹grodzk¹).

W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 250 osób z kraju, jak
równie¿, mimo polskiego jêzyka konferencyjnego, z zagra-
nicy. Ze strony administracji pañstwowej i publicznej
wziêli w niej udzia³ g³ównie przedstawiciele Ministerstwa
Œrodowiska (m.in. podsekretarz stanu Henryk Jacek Jezier-
ski i dyrektor Ewa Zalewska), Ministerstwa Gospodarki
(m.in. podsekretarz stanu Joanna Strzelec-£obodziñska,
prof. dr hab. in¿. Maciej Kaliski, dyrektor Departamentu
Ropy i Gazu), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wy¿szego
Urzêdu Górniczego. Polski przemys³ naftowy by³ repre-
zentowany przez przedstawicieli Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa, PKN Orlen, Lotos S.A., Kul-
czyk Investments oraz Petrolinvest. Zagraniczne firmy naf-
towe oraz serwisowe by³y reprezentowane m.in. przez
przedstawicieli ExxonMobil, Marathon, Lane/ConocoPhil-
lips, Halliburton, Schlumberger, EurEnergy Resources,
Aurelian Oil & Gas, FX Energy, San Leon Energy, DPV
Service, Realm Energy, CalEnergy, Composite Energy oraz
Hampton Data Services. W konferencji udzia³ wziêli przed-
stawiciele polskich przedsiêbiorstw bran¿owych oraz firm
serwisowych i konsultingowych, np. Geofizyki Toruñ,
Przedsiêbiorstwa Badañ Geofizycznych, Geokrak, Polgeol,
równie¿ wy¿szych uczelni, w tym m.in. Akademii Górni-
czo-Hutniczej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyte-
tu Wroc³awskiego i Uniwersytetu Œl¹skiego, a tak¿e
instytutów naukowych i bran¿owych, np. Instytutu Nafty i
Gazu, Instytutu Sobieskiego i licznych instytutów Polskiej
Akademii Nauk. Uczestniczyli w niej tak¿e reprezentanci
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Ryc. 1. Ewa Zalewska, dyrektor Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Œrodowiska,
wspó³organizator konferencji, prowadzi pierwsz¹ sesjê.
Wszystkie fot. M. Krzy¿anowski



departamentów gospodarczych ambasady USA i Kanady.
Reprezentowane by³y równie¿ kancelarie prawne obs³uguj¹ce
w Polsce aktywne w tej bran¿y zachodnie firmy naftowe.
Konferencja cieszy³a siê te¿ zainteresowaniem przedstawi-
cieli masmediów. Oczywiœcie uczestniczyli w niej równie¿
przedstawiciele gospodarza, tj. Pañstwowego Instytutu
Geologicznego — Pañstwowego Instytutu Badawczego.

Pierwsza czêœæ konferencji (sesja I), adresowana m.in.
do mass mediów, mia³a charakter informacyjno-populary-
zacyjny. Sesja ta by³a prowadzona przez dyrektor Ewê
Zalewsk¹, która wraz z doc. dr. hab. Jerzym Nawrockim,
dyrektorem PIG-PIB, powita³a uczestników. Wprowadze-
nie, wyg³oszone przez dr. Henryka Jacka Jezierskiego,
przedstawia³o pogl¹d administracji pañstwowej na zagad-
nienia poszukiwania, a w przysz³oœci ewentualnej produk-
cji gazu ziemnego z ³upków i gazu ziemnego zamkniêtego.
Minister H.J. Jezierski wyrazi³ nadziejê na odkrycie nowych
zasobów gazu ziemnego w Polsce i zaprezentowa³ wysi³ki
administracji pañstwowej na rzecz stworzenia w³aœciwego
œrodowiska do prowadzenia poszukiwañ niekonwencjonal-
nych z³ó¿ wêglowodorów. Wyst¹pienie to nawi¹zywa³o te¿
do pó³nocnoamerykañskich przyk³adów jako inspiracji dla
obecnych prac poszukiwawczych w Polsce.

Dyrektor Maciej Kaliski przedstawi³ rolê gazu ziemne-
go w polityce energetycznej pañstwa z perspektywy Mini-
sterstwa Gospodarki. Zaprezentowa³ on pozycjê gazu
ziemnego w strukturze zasobów noœników energii w Pol-
sce, zdominowanej przez wêgiel kamienny i brunatny.
Udzia³ gazu ziemnego w bilansie energetycznym kraju, jak
równie¿ jednostkowe zu¿ycie gazu okreœli³ jako stosunko-
wo niskie. Argumentowa³, ¿e w porównaniu do innych kra-
jów europejskich wydobycie z udokumentowanych krajowych
z³ó¿ gazu ziemnego jest ma³e w relacji do ich zasobów.
Przypomnia³ równie¿ wysok¹ zale¿noœæ Polski od importu
gazu ziemnego i przywo³a³ za³o¿enia Polityki Energetycz-
nej Polski do 2030 r., wœród których jednym z g³ównych
jest zwiêkszenie mo¿liwoœci wydobywczych gazu ziemne-
go na terytorium Polski. Przedstawi³ równie¿ prognozy
wskazuj¹ce na rosn¹ce zapotrzebowanie na gaz ziemny w
Polsce, które oko³o 2030 r. mo¿e siêgaæ 20–23 mld m3/rok.

Doc. dr hab. Jerzy Nawrocki zaprezentowa³ przygoto-
wywany corocznie w PIG-PIB bilans zasobów gazu ziem-

nego w Polsce. Przedstawi³ statystyczn¹ charakterystykê
udokumentowanych z³ó¿, obejmuj¹c¹ m.in. proporcje w
zasobach oraz wydobyciu pomiêdzy poszczególnymi pro-
wincjami naftowymi. Istotne przes³anie wynika z zesta-
wienia w d³ugiej skali czasowej systematycznego wzrostu
wydobycia i konsumpcji gazu ziemnego w Polsce z jego
powolnie spadaj¹cymi zasobami konwencjonalnymi i to
pomimo odkrywania nowych z³ó¿. Ilustruje to potrzebê
nowych koncepcji poszukiwawczych, maj¹cych na celu
zwiêkszenie udzia³u krajowej produkcji gazu ziemnego.

Z ramienia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa strategiê poszukiwañ niekonwencjonalnych zaso-
bów gazu ziemnego przedstawi³ wiceprezes PGNiG S.A.
Waldemar Wójcik. Zreferowa³ on koncepcjê tworzonego
obecnie w PGNiG zespo³u, który bêdzie siê specjalizowaæ
w poszukiwaniach z³ó¿ gazu ziemnego zamkniêtego oraz
gazu w ³upkach. Zaprezentowa³ równie¿ bie¿¹ce plany
zagospodarowania koncesji ju¿ przyznanych PGNiG pod

k¹tem poszukiwañ niekonwencjonalnych
z³ó¿ wêglowodorów. W obszarze monokliny
przedsudeckiej dotyczy to gazu ziemnego
zamkniêtego w utworach czerwonego sp¹-
gowca, na kratonie wschodnioeuropejskim
zaœ gazu ziemnego w ³upkach dolnego paleo-
zoiku. Waldemar Wójcik wskaza³ ponadto
mo¿liwoœæ i potrzebê kapita³owego i techno-
logicznego zaanga¿owania w ten proces wy-
specjalizowanych firm zachodnich.

Pawe³ Poprawa wyg³osi³ referat Niekon-

wencjonalne z³o¿a gazu ziemnego —

zachodnie doœwiadczenia oraz obecne per-

spektywy poszukiwañ w Polsce, informuj¹cy
o ró¿norodnoœci modeli niekonwencjonal-
nych z³ó¿ wêglowodorów, ich specyfice w
odniesieniu do z³ó¿ konwencjonalnych, a tak-
¿e ich znaczeniu dla przemys³u naftowego
w krajach, w których ten sektor produkcji
wêglowodorów jest wysoko rozwiniêty.
Przedstawi³ on Polskê jako obecnie najbar-
dziej atrakcyjny rynek poszukiwañ niekon-
wencjonalnych wêglowodorów w Europie,
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Ryc. 2. Doc. dr hab. Jerzy Nawrocki, dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego — Pañstwowego Instytutu Badawczego, w trakcie wyg³aszania referatu pt.
Bilans zasobów gazu ziemnego w Polsce

Ryc. 3. Waldemar Wójcik, wiceprezes Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa S.A., prezentuje strategiê PGNiG
w zakresie poszukiwañ niekonwencjo-
nalnych zasobów gazu ziemnego



zw³aszcza gazu ziemnego w ³upkach, o jeszcze nie ustalo-
nych zasobach, lecz wstêpnie okreœlanych przez wyspecja-
lizowane zachodnie instytucje jako potencjalnie gigantyczne.

Na zakoñczenie sesji I odby³a siê konferencja prasowa
g³ównego geologa kraju, dr. Henryka Jacka Jezierskiego
pt. Nowe perspektywy poszukiwañ z³ó¿ gazu ziemnego
w Polsce. Udzia³ w niej wziêli dziennikarze telewizyjni,
radiowi i prasowi. G³ówny geolog kraju przedstawi³ per-
spektywy i oczekiwania w stosunku do poszukiwañ nie-
konwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów. Konferencja ta
znalaz³a szeroki oddŸwiêk w mediach, co z pewnoœci¹
pos³u¿y budowaniu odpowiedniego klimatu do odbioru
spo³ecznego prac poszukiwawczych, a w przysz³oœci
ewentualnie prac eksploatacyjnych.

Kolejne dwie sesje by³y adresowane g³ównie do œrodo-
wiska geologów i geofizyków naftowych. Na sesji II,
prowadzonej przez doc. dr. hab. Jerzego Nawrockiego,
zaprezentowano zagadnienia zwi¹zane z poszukiwaniem
z³ó¿ gazu ziemnego w ³upkach. Pawe³ Poprawa przedsta-
wi³ mo¿liwoœci poszukiwañ z³ó¿ gazu ziemnego w ³upkach
dolnego paleozoiku na kratonie wschodnioeuropejskim i
obszarach przyleg³ych. W trakcie prezentacji omówiono
model systemu naftowego z gazem ziemnym w ³upkach,
okreœlono parametry geologiczno-geochemiczne poszuki-
wañ tego typu z³ó¿, a nastêpnie dyskutowano, w jakim
stopniu poszczególne strefy basenu dolnopaleozoicznego
w Polsce kryteria takie spe³niaj¹. W efekcie okreœlono
obszary o podwy¿szonym potencjale wystêpowania gazu
ziemnego w ³upkach.

W kolejnym referacie Jerzy Hadro (Petro-Konsult oraz
EurEnergy Resources) zreferowa³ strategie poszukiwañ
z³ó¿ gazu ziemnego w ³upkach oraz ich uwarunkowania
ekonomiczno-prawne na przyk³adach z USA i Polski.
Omówi³ te¿ rozwój w ostatnich kilkunastu latach wydoby-
cia gazu z ³upków w USA. Jako jedno ze Ÿróde³ amerykañ-
skiego sukcesu w zakresie wydobycia gazu ziemnego z
³upków wskaza³ pakiet ulg podatkowych dla przemys³u

naftowego inwestuj¹cego w niekonwencjonalne z³o¿a,
wprowadzony przez Kongres USA w 1980 r., który obo-
wi¹zywa³ do 2002 r. Wed³ug Jerzego Hadro szczególnymi
ograniczeniami rozwoju tego sektora przemys³u naftowe-
go w Polsce s¹ m.in. zbytni protekcjonizm na krajowym
rynku firm serwisowych, przepisy przetargowe, brak libe-
ralizacji rynku gazu, a tak¿e zmiennoœæ i z³o¿onoœæ przepi-
sów dotycz¹cych ochrony œrodowiska.

Pawe³ Lis (PIG-PIB) przedstawi³ referat pt. Analiza
sedymentologiczna potencjalnie gazonoœnych osadów
drobnoklastycznych górnoordowicko-dolnosylurskich base-
nu lubelsko-podlaskiego, w którym podkreœli³ z³o¿onoœæ
pod wzglêdem struktur sedymentacyjnych pozornie mono-
tonnego kompleksu i³owców i mu³owców oraz omówi³

zespó³ struktur obserwowanych w tym osadzie i
ich zwi¹zek z zawartoœci¹ wêgla organicznego.

Maciej Koz³owski (PGNiG S.A.) i Krzysztof
Drop (Halliburton) zreferowali rolê geofizyki
wiertnicznej w okreœlaniu zasobów gazu ziemnego
w ³upkach. Przedstawili oni metody interpretacji
geofizyki wiertnicznej stosowane w poszukiwa-
niach gazu ziemnego w ³upkach oraz w okreœlaniu
zasobów takich z³ó¿. Omówili równie¿ metody
odtwarzania w³aœciwoœci zbiornikowych ³upków,
nasycenia gazem, w³aœciwoœci mechanicznych,
œrednich TOC, szczelinowatoœci i kruchoœci ska³y.
Wskazali na obecnoœæ w utworach dolnego syluru
anomalii geofizycznych, przypuszczalnie zwi¹za-
nych z wystêpowaniem w nich wolnego gazu.

Sesja II konferencji zosta³a podsumowana pa-
nelem dyskusyjnym, którego moderatorem by³ prof.
UW, dr hab. Pawe³ Karnkowski (UW, PGNiG S.A.).
Dyskusja skupia³a siê na mo¿liwoœciach poszuki-
wania w Polsce zarówno gazu ziemnego w ³up-
kach, jak i gazu ziemnego zamkniêtego. Przedmio-
tem dyskusji by³y równie¿ uwarunkowania prawne
oraz mo¿liwe zagro¿enia prawno-logistyczne
poszukiwania i ewentualnej eksploatacji niekon-
wencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego w Polsce.

Sesja III, skoncentrowana w czêœci na zagad-
nieniach gazu ziemnego zamkniêtego, zosta³a
poprowadzona przez prof. dr. hab. in¿. Wojciecha

Góreckiego (AGH), który w ramach wstêpu wyg³osi³ refe-
rat pt. Niekonwencjonalne z³o¿a gazu ziemnego w Polsce
(tight gas) — gaz akumulowany w nisko przepuszczalnych
piaskowcach. W prezentacji tej zosta³a wyjaœniona specyfi-
ka z³ó¿ typu tight gas, perspektywy poszukiwañ w basenie
czerwonego sp¹gowca, bêd¹cym g³ównym obiektem poszu-
kiwañ gazu zamkniêtego w Europie, a tak¿e zosta³y
wzmiankowane mo¿liwoœci analizy wschodnich Karpat
zewnêtrznych pod k¹tem wystêpowania w nich niekon-
wencjonalnych akumulacji wêglowodorów.

Hubert Kiersnowski (PIG-PIB), wraz z dr Mart¹ Ku-
bersk¹ (PIG-PIB), Arkadiuszem Buniakiem (PGNiG S.A.)
i Ann¹ Srokowsk¹-Okoñsk¹ (Aurelian Oil & Gas) przed-
stawili referat pt. Potencja³ poszukiwania gazu ziemnego
zamkniêtego (tight gas) w utworach czerwonego sp¹gowca
Polski na tle poszukiwañ w europejskim basenie permskim.
Omówiono modele z³ó¿ gazu ziemnego zamkniêtego, które
zosta³y stworzone w ostatnich dekadach w Ameryce
Pó³nocnej. W szczególnoœci przedyskutowano modele z³ó¿
w piaskowcach s³abo przepuszczalnych (tight) oraz model
z³ó¿ gazu w centrum basenu (basin centered gas). Perspek-
tywy poszukiwañ z³ó¿ gazu zamkniêtego w Polsce przy-
bli¿ono porównuj¹c charakterystykê wybranych stref
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Ryc. 4. Dr Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, g³ówny geolog kraju, prezentuje rdzeñ wiertniczy z kompleksu
³upków dolnego syluru, potencjalnie zawieraj¹cego gaz ziemny — podczas
konferencji prasowej Nowe perspektywy poszukiwañ z³ó¿ gazu ziemnego w

Polsce



basenu czerwonego sp¹gowca do stwierdzonych ju¿ z³ó¿ w
jego czêœci zachodniej, g³ównie Jupiter-Ganimede i Leer.
Przedstawili te¿ postêp prac w rozpoznaniu pierwszego
polskiego z³o¿a gazu ziemnego zamkniêtego Siekier-
ki–Trzek.

Tematyki gazu ziemnego zamkniêtego w utworach
czerwonego sp¹gowca dotyczy³ równie¿ referat doc. dr.
hab. Piotra Sucha i dr. in¿. Grzegorza Leœniaka (Instytut
Nafty i Gazu), pt. Iloœciowa charakterystyka porowatoœci i
przepuszczalnoœci utworów czerwonego sp¹gowca poten-
cjalnie zawieraj¹cych gaz zamkniêty, dotycz¹cy obszaru
po³o¿onego na pó³nocny wschód od wa³u wolsztyñskiego.
Oprócz porowatoœci i przepuszczalnoœci zosta³y omówio-
ne równie¿ takie elementy charakterystyki petrofizycznej
piaskowców typu tight, jak œrednica progowa, wielkoœæ
efektu histerezy oraz powierzchnia w³aœciwa. Stwierdzo-
no, ¿e dobre parametry zbiornikowe w tych utworach mog¹
wystêpowaæ do g³êbokoœci oko³o 5000 m.

Stanis³aw Zwolan (Schlumberger) przedstawi³ techniki
wiertnicze oraz techniki szczelinowañ w poszukiwaniach
niekonwencjonalnych akumulacji wêglowodorów, zw³asz-
cza gazu w ³upkach. Wœród typowych zagro¿eñ stabilnoœci
otworu wymieni³ naturalne szczeliny, pêcznienie mine-
ra³ów ilastych i problemy z doborem odpowiednich
p³uczek. Technologicznym wyzwaniem jest w szczególno-
œci okreœlanie i korekcja trajektorii otworów poziomych,
tak¿e poœrednie okreœlanie w³aœciwoœci zbiornikowych.
Najistotniejszym elementem jest jednak odpowiednie
dobranie technik szczelinowania, decyduj¹cych o produk-
cji z otworu. Konsekwencj¹ wielokrotnych, intensywnych
szczelinowañ s¹ te¿ specyficzne problemy œrodowiskowe,
zwi¹zane z zagospodarowaniem p³ynów.

Zagadnienia œrodowiskowych konsekwencji potencjal-
nej produkcji gazu ziemnego ze z³ó¿ niekonwencjonalnych
by³y przedmiotem kolejnego referatu, prezentowanego
przez dr. in¿. Jana Macudê (AGH). Konsekwencje te mog¹

byæ groŸniejsze od towarzysz¹cych poszukiwaniom i pro-
dukcji konwencjonalnych wêglowodorów — po pierwsze
z uwagi na znacznie wiêksz¹ liczbê wierconych otworów,
po drugie — na skalê zabiegów wykonywanych w otwo-
rze. Do najbardziej istotnych zagro¿eñ bêd¹ zapewne nale-
¿eæ degradacja terenu zajêtego przez wiertnie, ewentualne
zanieczyszczenia p³uczkami wiertniczymi i p³ynami stoso-
wanymi do szczelinowañ oraz nadmierne pobory wody z
ujêæ lokalnych. Istotne s¹ te¿ emisja ha³asu, a w przypadku
du¿ej liczby wierceñ, ich oddzia³ywanie na krajobraz.

Prof. AGH, dr hab. in¿. Stanis³aw Nagy przedstawi³
równie¿ uczestnikom spotkania informacjê na temat konfe-
rencji SPE Unconventional Gas Production, która odbê-
dzie siê w Krakowie w dniach 17–20 maja 2010 r.

Zamykaj¹c spotkanie, Ewa Zalewska podkreœli³a, ¿e
organizacja tej konferencji, skierowanej zarówno do zain-
teresowanych problematyk¹ niekonwencjonalnych z³ó¿
gazu osób spoza œrodowiska geologicznego, jak i do grona
specjalistów z tej dziedziny, by³o du¿ym wyzwaniem. Na
koniec podziêkowa³a dyrekcji i pracownikom Pañstwowe-
go Instytutu Geologicznego za sprawn¹ organizacjê konfe-
rencji.

Warto zaznaczyæ, ¿e konferencja Niekonwencjonalne
z³o¿a gazu ziemnego w Polsce — gaz w ³upkach (shale gas) i
gaz zamkniêty (tight gas), bêd¹ca w du¿ym stopniu spotka-
niem polskiego œrodowiska geologicznego i naftowego,
bêdzie mieæ wkrótce kontynuacjê. W Pañstwowym Insty-
tucie Geologicznym — Pañstwowym Instytucie Badaw-
czym w Warszawie odbêdzie siê spotkanie zachodnich
oraz polskich firm naftowych prowadz¹cych poszukiwa-
nia niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego w Polsce
b¹dŸ zainteresowanych takimi poszukiwaniami, a tak¿e
przedstawicieli administracji pañstwowej, nadzoruj¹cej
proces poszukiwañ wêglowodorów, a docelowo ewentual-
nie produkcjê z takich z³ó¿, oraz innych instytucji publicz-
nych w nie zaanga¿owanych.
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Ryc. 5. Dyskusje kuluarowe w holu Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie


