
Wnioski z XIV Miêdzynarodowego Sympozjum Solnego z cyklu Quo Vadis Sal
nt. Bezpieczeñstwo Energetyczne Polski: Magazynowanie paliw i bezpieczne

sk³adowanie w z³o¿ach soli kamiennej (perspektywy regionu gdañskiego)
Gdañsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009

W dniach 8–9.10.2009 r.
w Jelitkowie ko³o Gdañska
odby³o siê XIV Miêdzyna-
rodowe Sympozjum Solne z
cyklu Quo Vadis Sal, które-
go wiod¹cym tematem by³o:
Bezpieczeñstwo Energetycz-
ne Polski: Magazynowanie
paliw i bezpieczne sk³ado-
wanie w z³o¿ach soli kamien-
nej. W sympozjum, objêtym
patronatem wicepremiera,

ministra gospodarki Waldemara Pawlaka i podsekretarza
stanu, g³ównego geologa kraju dr. Henryka Jacka Jezier-
skiego, uczestniczy³y 142 osoby, reprezentuj¹ce 54 instytu-
cje (urzêdy, uczelnie, instytuty badawcze) i przedsiêbiorstwa
z kraju i 12 instytucji z zagranicy (z Bia³orusi, Francji,
Holandii, Niemiec i Ukrainy). Gospodarzem i g³ównym
sponsorem sympozjum by³o Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo S.A., wsparcia finansowego udzieli³y zaœ: Gru-
pa LOTOS S.A., Inowroc³awskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.,
INVESTGAS S.A., Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Gór-
nictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP i Pañstwowy
Instytut Geologiczny-Pañstwowy Instytut Badawczy. Pod-
czas 2-dniowych obrad, po³¹czonych z wycieczk¹ na teren
budowy Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo (ryc. 1),
zaprezentowano 35 referatów i przedstawiono 7 posterów
(streszczenia zosta³y zamieszczone we wrzeœniowym nu-
merze Przegl¹du Geologicznego) w ramach 7 tematycznych
sesji referatowych i permanentnej sesji posterowej.

Szeroka tematyka prezentowanych materia³ów — od
polityki pañstwa w zakresie kawernowego magazynowa-
nia i sk³adowania, geologii i hydrogeologii z³ó¿ soli
regionu gdañskiego, budowy i eksploatacji
kawernowych magazynów i sk³adowisk oraz jej
wp³ywu na œrodowisko po nowoczesne metody
modelowañ 3D w geologii i górnictwie solnym
— pozwoli³a przedstawiæ obecny stan wiedzy,
a tak¿e problemy zwi¹zane z wyborem lokaliza-
cji, budow¹ i eksploatacj¹ kawernowych maga-
zynów w Polsce oraz aktualne œwiatowe trendy
w tej dziedzinie i stosowane najnowsze metody
badawcze. Szczególnie wiele uwagi poœwiêco-
no mo¿liwym skutkom projektowanego po raz
pierwszy w Polsce zrzutu solanek ³ugowniczych
bezpoœrednio do Ba³tyku (Zatoka Pucka).

Przedstawione materia³y i prowadzone dys-
kusje pos³u¿y³y uczestnikom sympozjum do
sformu³owania wniosków, które s¹ istotne
zarówno dla regionu gdañskiego, jak i polityki
pañstwa w dziedzinie budowy kawernowych
magazynów jako elementów bezpieczeñstwa
energetycznego. Wnioski te zosta³y zredagowa-
ne na podstawie zg³oszonych opinii i uwag przez
sekretarza komitetu organizacyjnego sympo-
zjum, dr. Grzegorza Czapowskiego.

Wnioski posympozjalne

A) W zakresie polityki pañstwa odnoœnie budowy
kawernowych magazynów i podziemnych sk³adowisk:

1) Niezbêdna jest konsekwentna realizacja polityki zapew-
nienia bezpieczeñstwa energetycznego kraju poprzez budo-
wê wysokowydajnych magazynów gazu i paliw (zgodnie z
ustaw¹ z dn. 16.02.2007 r.; Dz. U. nr 52/2007, poz. 343).
Budowa kawernowych magazynów spe³niaj¹cych wymogi
ustawy trwa kilka lat — konieczny jest jeszcze czas na
dok³adne rozpoznanie geologiczne typowanych lokaliza-
cji, gdy¿ do tej pory wyst¹pienia soli zosta³y rozpoznane
g³ównie w skali regionalnej, niewystarczaj¹cej do podej-
mowania decyzji o zagospodarowaniu. Takie decyzje win-
ny byæ podejmowane szybko, na podstawie argumentów
ekonomicznych (oceny przysz³ych potrzeb kraju w stosun-
ku do mo¿liwych dostaw i w³asnej produkcji gazu i ropy).

2) Tworzenie prawa i polityka koncesyjna pañstwa w
zakresie wykorzystania z³ó¿ soli powinny harmonijnie
uwzglêdniaæ wszystkie aspekty wykorzystania z³ó¿ soli,
mo¿liwie w sposób skojarzony (np. ³¹cznie z wykorzysta-
niem ³ugowniczej solanki przez inne ga³êzie gospodarki).

3) Nale¿y zaznaczyæ, ¿e budowa strategicznych maga-
zynów kawernowych bêdzie mo¿liwa jedynie w przypad-
ku jednoczesnego zaanga¿owania podmiotów o du¿ym
potencjale finansowym, organizacyjnym, technologicznym i
naukowym.

4) Konieczne jest przygotowanie — poprzez promocjê
kierunków specjalizacji na uczelniach — kadr górniczych i
geologicznych specjalizuj¹cych siê w problematyce solnej
(ju¿ obecnie s¹ k³opoty z pozyskaniem doœwiadczonej
kadry do funkcjonuj¹cych kopalñ).

5) Jesteœmy w przededniu wprowadzenia nowej ustawy
Prawo geologiczne i górnicze. Jest du¿ym merytorycznym
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Ryc. 1. Uczestnicy sympozjum podczas dyskusji z nadzoruj¹cym budowê PMG
Kosakowo dyrektorem firmy INVESTGAS (w bia³ym kasku). Fot. J. Gumowski



niedopatrzeniem, ¿e Ministerstwo Œrodowiska i urzêdy
górnicze nie przedstawi³y do konsultacji œrodowisku pol-
skiego górnictwa solnego, którego reprezentantem jest
Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, za³o¿eñ i
zapisów nowej ustawy, zw³aszcza w zakresie dotycz¹cym
solnictwa czy projektowania i budowy podziemnych
magazynów paliw w z³o¿ach soli.

B) W zakresie potencja³u geologicznego regionu
gdañskiego:

1) Wyst¹pienia soli kamiennej w tym regionie, ze wzglê-
du na warunki geologiczno-hydrogeologiczne (prosta
budowa i du¿a jednorodnoœæ pok³adu soli, korzystna
g³êbokoœæ wystêpowania, nik³e zaanga¿owanie tektonicz-
ne i zagro¿enia wodne, niski stopieñ geotermiczny) stano-
wi¹ — w œwietle dotychczasowego stanu wiedzy — dobry
obiekt geologiczny do budowy kawernowych magazynów
i podziemnych sk³adowisk.

2) Poza rejonem rozpoczêtej budowy PMG Kosakowo
w udokumentowanym z³o¿u soli Mechelinki oraz strefami
bezpoœrednio przyleg³ymi do tego z³o¿a (np. Dêbogórze)
mo¿liwe jest wskazanie wielu innych lokalizacji, równie
korzystnych lub jeszcze lepszych pod wzglêdem warunków
geologicznych. Obecnoœæ du¿ych cia³ solnych w rejonach
dot¹d s³abiej rozpoznanych dokumentuj¹ np. ostatnie wyni-
ki badañ sejsmicznych w rejonie Kartuzy–Gdañsk.

3) Lokalizacja strategicznych magazynówgazu, ropy i
paliw p³ynnych (o du¿ej pojemnoœci) w rejonie Kosakowa
nad Zatok¹ Puck¹ tylko z tego powodu, ¿e akurat z³o¿e soli
Mechelinki zosta³o kiedyœ udokumentowane, jest niezbyt
zasadna, gdy¿ w tym rejonie bêdzie mo¿liwa (i to pod wie-
loma warunkami) realizacja tylko stosunkowo niewielkich
magazynów operacyjnych.

4) Przed podjêciem dalszych decyzji lokalizacyjnych
nale¿y wykonaæ badania oraz prace geologiczne i geofi-
zyczne (zw³aszcza w rejonie Pomorza Gdañskiego), któ-
rych wyniki wskaza³yby najkorzystniejsze warunki
geologiczne, z uwzglêdnieniem aspektów œrodowisko-
wych (mo¿liwoœæ poprowadzenia ekologicznie korzystne-
go zrzutu solanki) i logistycznych (ropoci¹gi). Dotyczy to
zw³aszcza s³abo dotychczas rozpoznanych terenów
po³o¿onych na po³udnie i na zachód od Gdañska, dla któ-
rych opracowano plany takich badañ.

5) Nowoczesne metody modelowañ geologicznych 3D
wyst¹pieñ soli w skali regionalnej mog¹ byæ bardzo
pomocne w wyborze rejonów do precyzyjnego rozpozna-
nia geologicznego, a w skali lokalnej do oceny mo¿liwoœci
posadowienia konkretnych obiektów górniczych.

C) W zakresie oddzia³ywania zrzutu solanki na œro-
dowisko:

Bezpoœredni zrzut solanek ³ugowniczych do zbiorni-
ków i cieków wodnych wci¹¿ stanowi kluczowy problem.
Brak polskich doœwiadczeñ z efektami zrzutu solanek
³ugowniczych do morza rodzi wiele kontrowersji i jest
podstaw¹ do formu³owania przeciwstawnych opinii.
G³ównym przedmiotem dyskusji oponentów i zwolenni-
ków zrzutu solanek jest zminimalizowanie ewentualnych
negatywnych skutków ekologicznych tego procesu.

1) Realizacja szeroko zakrojonych zadañ zwi¹zanych z
wykorzystaniem kawern solnych napotyka na przeszkodê,
jak¹ jest problem zagospodarowania lub zrzutu solanki.
Obecnie, zarówno w pasie nadmorskim, jak i w g³êbi kraju,
mo¿liwoœci zrzutu solanki s¹ ca³kowicie wyczerpane. W celu
stworzenia nowych mo¿liwoœci w tym zakresie (warunek
sine qua non) nale¿y racjonalnie wykorzystaæ si³y natury,
tj. pr¹dy morskie i przep³ywy rzek.

2) Zdaniem przedstawicieli œrodowisk ekologicznych,
powo³uj¹cych siê na obszern¹ literaturê œwiatow¹, najistot-
niejszym zagro¿eniem wynikaj¹cym ze zrzutu solanki do
stagnuj¹cego zbiornika, jakim jest pó³zamkniêta Zatoka
Pucka, jest mo¿liwoœæ tworzenia siê rozwarstwienia gêsto-
œciowego, powstaj¹cego ju¿ przy ró¿nicy gêstoœci rzêdu
0,5 promila. Skutkiem przyrodniczym powstania gêstszej
warstwy s³onej wody przy dnie by³by deficyt tlenowy i
œmieræ organizmów wielokomórkowych. Konieczna jest
zatem lokalizacja miejsca zrzutu solanki jak najdalej od
obszaru chronionego, w obszarze o maksymalnej natural-
nej dynamice. Planowany zrzut solanki do os³oniêtych wód
Zatoki Puckiej, o minimalnej dynamice, nie jest dobrym
wyborem — patrz raport Komitetu Badañ Morza PAN z
2008 r. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e obszar Zatoki
Puckiej jest objêty ochron¹ w ramach sieci Natura 2000 i
parku krajobrazowego oraz miejscem o najwy¿szej na
naszym wybrze¿u wartoœci biologicznej.

3) Wedle opinii hydrologów zrzut solanek ³ugowni-
czych do Zatoki Puckiej w obecnej niewielkiej iloœci,
otrzymywanych z ³ugowania PMG Kosakowo, nie wp³ynie
negatywnie na sk³ad chemiczny wód i na bytuj¹ce tam orga-
nizmy. Mo¿e nawet odegraæ pewn¹ pozytywn¹ rolê
poprzez redukcjê iloœci bakterii coli i paciorkowców typu
ka³owego zawartych w œciekach. Jednak zrzut wiêkszych
iloœci solanki sprawi, ¿e zagro¿enie ekologiczne bêdzie
wysoce prawdopodobne.

4) Nale¿y równie¿ rozpatrzyæ pod k¹tem bezpieczeñ-
stwa ekologicznego proponowany alternatywny wariant —
zrzutu solanki do ujœcia Wis³y — i przeprowadziæ wnikli-
we badania oraz symulacje laboratoryjne, daj¹ce jedno-
znaczn¹ odpowiedŸ, czy iloœæ s³odkiej wody uchodz¹cej
Wis³¹ do morza zneutralizowa³aby zrzut solanki, a natural-
nie wystêpuj¹ce pr¹dy i gradient grawitacyjny rozpro-
szy³yby solankê na du¿ej przestrzeni bez szkody dla
œrodowiska. W przypadku lokalizacji magazynów strate-
gicznych blisko Zatoki Gdañskiej i ujœcia Wis³y takie kie-
runki odprowadzenia solanki by³yby bardzo korzystne pod
wzglêdem logistycznym i ekonomicznym. Wariant ³ugo-
wania kawern w rejonie Zatoki Puckiej i poprowadzenia
d³ugiego ruroci¹gu odprowadzaj¹cego solankê do Zatoki
Gdañskiej napotyka na wiele trudnoœci, podniesionych m.in.
przez przedstawiciela Urzêdu Morskiego w Gdañsku. Jest
to kolejny argument za racjonalnym wyborem lokaliza-
cji magazynów.

5) Potencjalni inwestorzy powinni podj¹æ wspólne
dzia³ania, poniewa¿ indywidualne próby rozwi¹zañ pod-
nios¹ koszty, trudne do udŸwigniêcia przez pojedyncze
korporacje. Wspó³dzia³anie powinno doprowadziæ do uzy-
skania mo¿liwoœci zrzutu 1000–2000 m3 solanki nasyconej
na godzinê. Mo¿na bêdzie wtedy mówiæ o realnoœci planów
w zakresie ³ugowania kawern magazynowych i sk³adowi-
skowych. W³aœciwe instytucje dysponuj¹ obszernym zbio-
rem informacji na temat skutków technologicznych i eko-
logicznych takich dzia³añ, nale¿y go jedynie uporz¹dko-
waæ i ewentualnie rozszerzyæ przez dodatkowe badania.

6) W wyniku intensywnej dyskusji postawiono zgodny
wniosek, ¿e wedle obecnego stanu rozpoznania zagadnie-
nia, niekontrowersyjn¹ i uznan¹ za jednoznacznie bez-
pieczn¹, a tak¿e potencjalnie korzystn¹ ekologicznie form¹
zrzutu solanek ³ugowniczych do morza by³oby ich odpro-
wadzanie ruroci¹gami w otwarte, g³êbsze strefy Ba³tyku
oraz Zatoki Gdañskiej.

Grzegorz Czapowski
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