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Polska. W minionym roku iloœæ
wierceñ i badañ sejsmicznych wykona-
nych dla potrzeb PGNiG SA by³a zbli¿-
ona do iloœci tych prac w latach ubieg-
³ych. By³y one skupione g³ównie na ni¿u
Polski (63% wierceñ i 60% sejsmiki) i na
przedgórzu Karpat (26,8% wierceñ i
40% sejsmiki). Ogó³em prace wiertnicze
prowadzono w 31 otworach i zakoñczo-

no je w 27 z nich. Trafnoœæ wierceñ wynios³a 71%. W Kar-
patach fliszowych odwiercono 3 otwory, z tego w jednym
uzyskano przyp³yw gazu ziemnego z utworów jurajskich.
Jest to z³o¿e £apanów ko³o Bochni.

Na przedgórzu odwiercono ³¹cznie 12 otworów i w 9
uzyskano przyp³yw gazu. Na wyró¿nienie zas³uguje
wynik otworu rozpoznawczego Tarnów-81K na z³o¿u
Tarnów — po perforacji otrzymano przyp³yw gazu z
utworów miocenu. Przyp³yw gazu ziemnego uzyskano
tak¿e w otworze Pilzno-48K, równie¿ po perforacji inter-
wa³ów mioceñskich. W otworze Morawsko-3K (rejon
Jaros³awia) przewiercono kilka gazonoœnych horyzon-
tów mioceñskich. Na ni¿u, tak jak w latach ubieg³ych,
poszukiwania i rozpoznanie by³y skoncentrowane
przede wszystkim na monoklinie przedsudeckiej. Wyko-
nano tam 14 wierceñ, z czego w 4 stwierdzono objawy
wystêpowania ropy naftowej, a w 8 objawy wystêpowa-
nia gazu ziemnego. Jednym z najbardziej obiecuj¹cych
pod wzglêdem z³o¿owym jest wiercenie Cicha Góra-7 na
z³o¿u Paproæ-Cicha Góra, które zakoñczono w utworach
czerwonego sp¹gowca, uzyskuj¹c przyp³yw gazu ziem-
nego o znacznej wydajnoœci. Dobry wynik uzyskano te¿
w otworze Jab³onna-4. Po perforacji i kwasowaniu inter-
wa³ów w utworach wapienia cechsztyñskiego uzyskano
przyp³yw gazu ziemnego o wydajnoœci przemys³owej.
Opróbowanie utworów dolomitu g³ównego próbnikiem
z³o¿a przynios³o przyp³yw gazu palnego z H2S. Na z³o¿u
Lubiatów odwiercono otwór poziomy Lubiatów-7H, w
którym po zapiêciu pakera w utworach dolomitu
g³ównego i wykonaniu zabiegu kwasowania uzyskano
przyp³yw ropy naftowej o wydajnoœci przemys³owej.
Ten otwór, podobnie jak wymienione wy¿ej, zosta³ prze-
kazany do eksploatacji. Poza poszukiwaniami w utwo-
rach dolomitu g³ównego i czerwonego sp¹gowca w
niewielkim zakresie prowadzono rozpoznanie utworów
karbonu w niecce warszawskiej i utworów kambryjskich
w syneklizie ba³tyckiej, niestety bez zadowalaj¹cych
rezultatów.

Nowe z³o¿a, których zasoby zosta³y udokumentowa-
ne w 2006 r., to: Morawsko (gaz) na przedgórzu Karpat
oraz Dzieduszyce (ropa), Jab³onna S (gaz) i BMB (Bar-
nówko-Mostno-Buszewo) (ropa). Jeœli chodzi o z³o¿e
BMB, to oczywiœcie nie jest to nowe z³o¿e — w wyniku
rozpoznania nast¹pi³ przyrost zasobów. Druga kategoria
to obiekty, których dokumentacje z³o¿owe s¹ w opraco-
waniu i zostan¹ przekazane w br. S¹ to z³o¿a gazowe:
¯o³ynia Centrum, Sarzyna, Cha³upki Dêbniañskie, Gro-
dzisko Dolne, Lubliniec i Wola Ró¿aniecka na przedgó-
rzu Karpat i Paproæ P1, Wysocko Ma³e E i Zaniemyœl na
monoklinie przedsudeckiej. Z³o¿a ropy to: Michorzewo,
O³obok i Radoszyn — wszystkie na monoklinie.

Metra¿ wierceñ wykonanych w 2006 r. na zlecenie
PGNiG SA wyniós³ 73 022 mb. W przewa¿aj¹cej czêœci
by³y to wiercenia poszukiwawcze i rozpoznawcze, jedy-
nie 5787 mb stanowi³y wiercenia eksploatacyjne. Nale-
¿y podkreœliæ, ¿e prace dla PGNiG SA stanowi³y tylko
23,8% ca³kowitego metra¿u wierceñ wykonanych w
2006 r., pozosta³e wiercenia zosta³y wykonane dla
innych zleceniodawców, w tym równie¿ zagranicznych.
Drugim wa¿nym elementem poszukiwañ by³y badania
sejsmiczne. Dla potrzeb PGNiG SA wykonano 1096,5 kmb
profili sejsmicznych 2-D i 730,6 km2 zdjêæ sejsmicznych
3-D. Podobnie jak w przypadku wierceñ, przewa¿aj¹ca
czêœæ potencja³u wykonawczego Geofizyki Kraków i
Geofizyki Toruñ zosta³a wykorzystana dla pozosta³ych
zleceniodawców.

Raport roczny PGNiG SA podaje, ¿e nak³ady na
poszukiwania w 2006 r. wynios³y 486,9 mld z³ i w ich
wyniku uzyskano przyrost zasobów ropy naftowej w iloœci
413 tys. t i przyrost zasobów gazu ziemnego w iloœci 4,5
mld m3 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.

Ministerstwo Œrodowiska przyzna³o PPiEZRiG
PETROBALTIC SA 25-letni¹ koncesjê na wydobycie
gazu ziemnego gazolinowego ze z³o¿a B-4 o zasobach
przemys³owych 2 mld m3 gazu.

Wydobycie ropy naftowej w Polsce w 2006 r.
wynios³o 795,5 tys. t (PGNiG SA 530 tys. t, Petrobaltic
265,5 tys. t), wydobycie gazu ziemnego — 4,3 mld m3.

Komisja Zasobów Kopalin przy ministrze œrodowi-
ska opiniuj¹ca dokumentacje z³o¿owe podaje, ¿e wed³ug
stanu na 31.12.2006 r. w kraju udokumentowano 86 z³ó¿
ropy naftowej o zasobach wydobywalnych 21,6 mln t i
260 z³ó¿ gazu ziemnego o zasobach wydobywalnych
151,1 mld m3.

W lipcu br. firma Aurelian Oil & Gas Ltd. z W. Bryta-
nii uzyska³a w Ministerstwie Œrodowiska 3 koncesje
poszukiwawcze: Cybinka (bloki 202 i 222), Torzym
(bloki 203 i 223) i Kalisz (blok 249). Warunki koncesji
zobowi¹zuj¹ koncesjobiorcê do wykonania w okresie 3
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lat programu badañ sejsmicznych, w tym zdjêæ 3-D w
rejonie Cybinki i Torzymia. Aurelian Oil & Gas Ltd. jest
operatorem posiadaj¹cym 50% udzia³ów, pozostali
udzia³owcy to GB Petroleum (40%) i Boshold BV (10%).
Aurelian Oil & Gas Ltd. (poprzednio Falcon Oil & Gas
Ltd.) dzia³a w Rumunii i Bu³garii, a w Polsce jest obecna
za poœrednictwem spó³ki Energia Zachód Sp. z o.o., w
której kontroluje 90% udzia³ów. W listopadzie ub. roku
podpisano ze spó³k¹ zale¿n¹ PGNiG SA Poszukiwania
Nafty i Gazu NAFTA w Pile kontrakt na odwiercenie
otworu Trzek-1 na strukturze Siekierki. Wiercenie
zosta³o ukoñczone 19 lipca br. i osi¹gnê³o g³êbokoœæ
3935 m. W kompleksie piaskowców o mi¹¿szoœci 89 m
w stropie utworów czerwonego sp¹gowca stwierdzono
objawy gazu ziemnego. Profilowanie geofizyczne
wykaza³o dobre nasycenie gazem i dobr¹ porowatoœæ,
natomiast gorsze by³y parametry przepuszczalnoœci.
W dalszej kolejnoœci planuje siê wykonanie szczelino-
wania.

Uruchomienie automatycznej stacji paliwowej dla
samochodów ciê¿arowych ko³o S³ubic jest pocz¹tkiem
dzia³alnoœci spó³ki IDS (International Diesel Service) z
Kuwejtu w Polsce. IDS jest oddzia³em koncernu Kuwait
Petroleum Corp. i posiada w Europie ok. 600 stacji. W
najbli¿szym czasie planuje u nas budowê dalszych 6
stacji.

Wielka Brytania. Zaledwie 15 km od granicy
duñskiej strefy ekonomicznej, ok. 160 na NW od Sze-
tlandów, na strukturze Rosebank zosta³ zlokalizowany
otwór 205/1-1. Wyniki z³o¿owe s¹ bardzo zachêcaj¹ce,
w próbach uzyskano przyp³yw 816 t/d ropy. Jest to ropa
lekka o ciê¿arze 0,8348 g/cm3 (38º API), znacznie l¿ej-
sza ni¿ wiêkszoœæ gatunków ropy z Morza Pó³nocnego,
których ciê¿ar wynosi 0,8762–0,9340 g/cm3 (20–30º

API). Otwór 205/1-1 jest otworem kierunkowym, jego
rzeczywista g³êbokoœæ pionowa wynosi 2750 m przy
g³êbokoœci morza ok. 1000 m. Platforma wiertnicza
Transocean Rather jest teraz przenoszona, aby roz-
pocz¹æ wiercenie kolejnego otworu rozpoznawczego na
pó³nocnym krañcu struktury Rosebank. Operator, któ-
rym jest Chevron, zapowiada szybkie zagospodarowanie
nowego z³o¿a.

Uszkodzenie ruroci¹gu stanowi¹cego element syste-
mu transportowego z centralnej czêœci Morza Pó³nocne-
go (CATS — Central Area Transmission System),
u¿ytkowanego przez BP, spowodowa³o koniecznoœæ
znacznego ograniczenia produkcji. W czasie z³ej pogody
przep³ywaj¹cy statek zaczepi³ ruroci¹g kotwic¹, co spo-
wodowa³o uszkodzenie betonowej os³ony. Kontrola
dokonana przez nurków wykaza³a, ¿e zniszczenia s¹
powa¿ne i konieczne by³o zamkniêcie ruroci¹gu. Ruro-
ci¹g CATS o d³ugoœci 408 km i œrednicy 915 mm ³¹czy
platformy wydobywcze na z³o¿u North Everest z termi-
nalem Teeside. W wyniku awarii grupa BP zmniejszy³a
wydobycie o 10 880 t ropy dziennie. Naprawa potrwa do
wrzeœnia.

Do eksploatacji wszed³ najwiêkszy tankowiec do
przewozu skroplonego gazu ziemnego British Emerald,

zamówiony przez British Petroleum w stoczni Hyundai
w Korei P³d. Statek ma pojemnoœæ 155 000 m3, d³ugoœæ
288 m i szerokoœæ 44,2 m. Po raz pierwszy zastosowano
silniki, które mog¹ byæ zasilane zarówno olejem napêdo-
wym, jak i gazem odparowanym w zbiornikach tankow-
ca. Przynosi to znaczne oszczêdnoœci w zu¿yciu paliwa.
Tankowce tej wielkoœci spalaj¹ œrednio 180 t oleju na
dobê, British Emerald spala o 40 t mniej. Jednostka jest
napêdzana 4 silnikami wysokoprê¿no-elektrycznymi i
wyposa¿ona w dziobowy ster strumieniowy u³atwiaj¹cy
manewry. Za³oga liczy 23 osoby. Zamówiono ju¿
nastêpne 3 tankowce tego typu.

British Petroleum posiada 3 tankowce do przewozu
skroplonego gazu o pojemnoœci 138 000 m3 i 3 starsze jed-
nostki o pojemnoœci 127 000 m3 i 135 000 m3.

Grecja. Oddanie do eksploatacji gazoci¹gu Tur-
cja-Grecja nieco siê opóŸnia — zamiast w czerwcu
bêdzie on ukoñczony w sierpniu, lecz przygotowania
do nastêpnych etapów tej inwestycji, nazwanej
Po³udniowoeuropejskim Pierœcieniem Gazowym,
trwaj¹. W Rzymie 26 lipca br. podpisano umowê o
po³¹czeniu z W³ochami. Gazoci¹g z Turcji dociera do
Komotini w Tracji. Niedaleko znajduje siê port Alek-
sandrupoli, gdzie koñczyæ bêdzie siê ruroci¹g do trans-
portu ropy z Burgas planowany przez Rosjê, Bu³gariê i
Grecjê. Nastêpnym elementem bêdzie odcinek Komotini-
Igumenitsa do wybrze¿a Morza Joñskiego o d³ugoœci
590 km. W przysz³ym roku rozpocznie siê budowa seg-
mentu podmorskiego z Igumenitsa do Otranto o d³ugo-
œci 217 km z terminem zakoñczenia w 2011 r. Koszt
ca³oœci przekroczy 1 mld USD i czêœciowo bêdzie
finansowany przez Uniê Europejsk¹. Turecki minister
energii i zasobów naturalnych H. Guler powiedzia³, ¿e
gaz z nowego gazoci¹gu bêdzie tañszy o 15%. Bêdzie to
prawdopodobnie gaz z Azerbejd¿anu, ze z³o¿a Szach
Deniz. Niedawna wizyta G. Babajewa, ministra rozwo-
ju gospodarczego Azerbejd¿anu w Turcji mo¿e
potwierdzaæ te spekulacje.

Afryka. Nigeria, Algieria i Niger planuj¹ budowê
gazoci¹gu transsaharyjskiego, który ma transportowaæ
gaz ziemny z delty Nigru do Algierii i Europy. Poinfor-
mowa³ o tym algierski minister ds. Energii Chabib Khe-
lil na konferencji w Brukseli, zorganizowanej w lipcu br.
w celu zainteresowania tym projektem potencjalnych
inwestorów.

Gazoci¹g o d³ugoœci 4300 km i przepustowoœci 18–25
mld m3 gazu rocznie ma byæ ukoñczony do 2015 r. Odci-
nek do Beni Saf na wybrze¿u Morza Œródziemnego
bêdzie mia³ œrednicê 1220–1420 mm, zaœ odcinek pod-
morski z Beni Saf do Hiszpanii œrednicê 500 mm. Koszt
gazoci¹gu 6 lat temu szacowano na 7,5 mld USD, obec-
nie kwota ta wzros³a do 10 mld USD.

Inwestycja ma d³ug¹, ponad 20-letni¹ historiê, ale
dopiero teraz, w sytuacji rosn¹cego zapotrzebowania
Europy na gaz ziemny, jej budowa sta³a siê realna. Dru-
gim sprzyjaj¹cym czynnikiem jest inicjatywa na rzecz
rozwoju gospodarczego Afryki, w ramach której Algie-
ria i Nigeria wspólnie przygotowa³y studium wykonal-
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noœci. W przesz³oœci oba kraje nie dysponowa³y
œrodkami finansowymi, ani nie mia³y doœwiadczenia w
realizacji inwestycji o takich rozmiarach. Przedstawiciel
Nigerii zapewni³, ¿e mimo planowanego rozwoju elek-
trowni zasilanych gazem jego kraj zapewni dostawy dla
gazoci¹gu. Udokumentowane zasoby gazu ziemnego w
Nigerii wynosz¹ 5 bln m3. Nadal znaczna czêœæ gazu jest
bezproduktywnie spalana. Z drugiej strony utrzymuj¹ce
siê napiêcia polityczne, niepokoje, porwania oraz akty
terroru i sabota¿u w Nigerii odstraszaj¹ zagraniczne fir-
my. Zapewnienie bezpieczeñstwa tak wa¿nej magistrali,
jak¹ bêdzie gazoci¹g transsaharyjski, stanie siê kluczo-
wym problemem.

Nie s¹ równie¿ rozstrzygniête kwestie handlowe —
jak gaz bêdzie sprzedawany do Europy. Czy Sonatrach
bêdzie kupowa³ gaz od Nigerii, czy te¿ Nigeria uzyska
bezpoœredni dostêp do rynku europejskiego. Obie stro-
ny podkreœlaj¹ d¹¿enie do œcis³ej wspó³pracy, lecz
prawdopodobnie dominowaæ bêdzie Sonatrach,
posiadaj¹cy odbiorców w po³udniowej Europie i
doœwiadczenie w zakresie eksploatacji po³¹czeñ pod-
morskich.

Nie jest te¿ ustalone, jaki bêdzie udzia³ trzeciego
uczestnika projektu, którym jest Niger, z uwagi na jego
niewielki potencja³ ekonomiczny. Wiadomo jedynie z
wypowiedzi czynników oficjalnych, ¿e Niger zamierza
odbieraæ pewn¹ iloœæ gazu z gazoci¹gu dla potrzeb ener-
getyki.

Rosja. Kierownictwo Transniefti poda³o, ¿e tempo
budowy ruroci¹gu ze wschodniej Syberii do Chin i
Japonii wynosi 5 km dziennie i u³o¿ono ju¿ ok. 1000 km,
co stanowi wiêcej ni¿ 1/3 pierwszego etapu. Wiadomo
te¿, ¿e pierwszy odcinek bêdzie uzupe³niony 70-kilo-
metrowym po³¹czeniem Skoworodino-Daqing o prze-
pustowoœci ok. 15 mln t ropy rocznie. Protokó³ w tej
sprawie podpisany w czerwcu br. przewiduje sfinanso-
wanie dodatkowego odga³êzienia w wysokoœci 400 mln
USD w ca³oœci przez stronê chiñsk¹, a ponadto zapew-
nienie 2000 pracowników do budowy ropoci¹gu.

Nadal pojawiaj¹ siê sprzeczne doniesienia na temat
stanu zagospodarowania z³ó¿ ropy we wschodniej Sybe-
rii, które maj¹ zaopatrywaæ ropoci¹g. W marcu br. pre-
zes Surgutneftiegazu W. Bogdanow informowa³ pre-
miera Fradkowa, ¿e jego firma nie bêdzie mog³a zapew-
niæ dostaw 30 mln ropy planowanych dla pierwszego
etapu. Ca³y ropoci¹g, wraz z drugim etapem Skoworodi-
no-wybrze¿e Pacyfiku ma transportowaæ 80 mln t ropy

rocznie. Jednak minister przemys³u i energii W. Christienko
zapewnia³, ¿e zasoby ropy s¹ wystarczaj¹ce. Potwierdzi³
to prezes Transniefti S. Wajnsztok, powo³uj¹c siê na
dane OAO Rosnieft, która ma dostarczyæ 25 mln t ropy,
pozosta³e 7 mln t dostarczy Surgutneftiegaz. Te w¹tpli-
woœci rzutuj¹ na realizacjê drugiego etapu do Japonii —
decyzji jeszcze nie podjêto mimo zabiegów Japonii, któ-
rej bardzo zale¿y na powstaniu tej magistrali.

Jeszcze jedn¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ rozstrzygniêcia
jest cena za przesy³. W 2004 r. koszt ca³ej inwestycji
wynosi³ 6,65 mld USD i na tej podstawie cenê okreœlono
w wysokoœci 38,8 USD/tonê. Jednak w 2006 r. koszt
ropoci¹gu wzrós³ do 11,3 mld USD, przez co koszt trans-
portu roœnie do 50 USD/tonê. Premier Fradkow zapo-
wiedzia³, ¿e taryfy bêd¹ ustalone w grudniu br.

Afryka Zachodnia. W ci¹gu zaledwie 2 miesiêcy z
Zatoki Gwinejskiej nadesz³y wiadomoœci o 5 odkry-
ciach. Najpierw na wodach Angoli odwiercono otwór
Miranda, który w próbach uzyska³ przyp³yw 520 t/d ropy
i osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 5116 m przy g³êbokoœci wody 2436
m. Parê tygodni póŸniej pozytywny okaza³ siê oddalony
o 3,5 km od Mirandy otwór Cordelia. Osi¹gn¹³ on g³êbo-
koœæ 4040 m przy g³êbokoœci wody 2308 m. Po opróbo-
waniu uzyskano wydajnoœæ 280 t/d ropy. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e jest to 13 i 14 odkrycie w obrêbie g³êbokowod-
nego bloku 31 — wyj¹tkowego pod wzglêdem liczby
z³ó¿.

Intensywne wiercenia trwaj¹ równie¿ w obrêbie blo-
ku 32. W wierceniu Cominhos-1 stwierdzono horyzonty
roponoœne w utworach górnego i dolnego oligocenu. Po
opróbowaniu ni¿szego horyzontu uzyskano przyp³yw
851 t/d ropy. W kolejnym otworze, Louro-1 przewierco-
no poziomy roponoœne w utworach miocenu i oligocenu.
Jest to tak¿e blok g³êbokowodny, g³êbokoœæ wody wyno-
si odpowiednio 1594 i 1806 m.

W zachodniej czêœci Zatoki Gwinejskiej, w sektorze
Ghany, akumulacjê lekkiej ropy wykryto w basenie Tano
otworem Mahogany-1 zaprojektowanym do g³êbokoœci
4200 m. Jest to pu³apka stratygraficzna w turbidytach
santonu, co otwiera nowe perspektywy w tym basenie.
Kompleks zawieraj¹cy wêglowodory ma mi¹¿szoœæ
269 m, z czego 95 m stanowi piaskowcowa seria zbiorni-
kowa. G³êbokoœæ morza wokó³ wiercenia Mahogany-1
wynosi 1320 m.
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