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WIADOMOŒCI GOSPODARCZE
Wywiad z przedstawicielami kanadyjskiej spó³ki
Central European Petroleum Ltd.
Od grudnia 2017 r. kanadyjska spó³ka Central European Petroleum Ltd. (CEP) prowadzi poszukiwania z³ó¿
wêglowodorów w obszarze koncesji Wolin. W 2019 r. firma zakoñczy³a rozpoznanie sejsmiczne, przeprowadzone
na podstawie analizy 30 km profili 2D i 125 km2 obrazowania 3D. O wnioskach p³yn¹cych z akwizycji danych
sejsmicznych, z³o¿u Wolin i dalszych planach firmy, w rozmowie z Radomirem Pachytelem (R.P.), wypowiedzieli siê:
prezes Zarz¹du CEP dr Peter Putnam, dyrektor generalny
CEP dr Alula Damte i koordynator projektu wydobywczego dr Marcelina £abaj (CEP).
R.P.: Z danych przedstawionych przez CEP pod koniec
ubieg³ego roku wynika, ¿e rozpoznanie regionalne i akwizycja sejsmiczna pozwoli³y oszacowaæ wydobywalne zasoby z³o¿a Wolin na ok. 28–40 mld m3 gazu i ok. 18 mln m3
kondensatu w formacjach dolomitu g³ównego i czerwonego
sp¹gowca. Œwiadczy to o odkryciu, którego zasoby przewy¿szaj¹ iloœæ gazu pozosta³¹ do eksploatacji w z³o¿ach
Przemyœl, Broñsko czy zagospodarowanych przez Lotos
Petrobaltic B-4, B-6 i B-21. Co sk³oni³o CEP do rozpoczêcia prac w rejonie Wolina?
CEP: Spó³ka Central European Petroleum po raz
pierwszy zainteresowa³a siê obszarem Wolina w 2005 r.
Wówczas natrafiliœmy na mapê przedstawiaj¹c¹ znaczne
z³o¿e gazowo-kondensatowe Heringsdorf w pó³nocno-wschodnich Niemczech, rozci¹gaj¹ce siê do granicy z Polsk¹, natomiast nie przekraczaj¹ce jej. W CEP nie uwierzyliœmy, ¿e granica z³o¿a gazu zbiega siê z granic¹ polityczn¹.
Wyszukaliœmy publicznie dostêpne informacje, w³¹czaj¹c
publikacje znalezione w niemieckiej literaturze geologicznej i niemieckich archiwach publicznych w Hanowerze,
które przedstawia³y strukturê Heringsdorf, z³o¿e i kontakt
gaz–woda rozci¹gaj¹cy siê na obszar Wolina. Od tego czasu CEP nieprzerwanie wykazywa³a zainteresowanie obszarem Wolina.
R.P.: Dlaczego polskie firmy, które prowadzi³y prace
na tych terenach, nie zdecydowa³y siê na dok³adniejsz¹
analizê z³o¿a Wolin?
CEP: Najlepszej odpowiedzi na to pytanie udzieli³yby
firmy Lotos i PGNiG.
R.P.: Na podstawie jakich danych zosta³a okreœlona
objêtoœæ z³o¿a?
CEP: Okreœlenie rozmiaru z³o¿a by³o mo¿liwe dziêki
rozpoznaniu jego charakterystyki i sporz¹dzeniu przez CEP
odpowiednich map. W tym celu uwzglêdniliœmy wszystkie
dostêpne dane otworowe i sejsmiczne z obszaru Niemiec,
rozbudowuj¹c bazê o dane sejsmiczne 3D i 2D z obszaru
koncesji Wolin, które pozyskaliœmy w ostatnich latach.
Obliczona wielkoœæ z³o¿a wynika z analizy prawdopodobieñstwa, estymowanej na podstawie œrednich wartoœci
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wszystkich parametrów z³o¿owych poddanych rozpoznaniu, pochodz¹cych z ponad 10 odwiertów w regionie.
R.P.: Dolomit g³ówny – bior¹c pod uwagê z³o¿a Kamieñ Pomorski, Barnówko–Mostno–Buszewo i Jeniniec –
jest kojarzony g³ównie jako perspektywiczny poziom
roponoœny cechsztynu. Jaka historia geologiczna kryje siê
za nagromadzeniem gazu ziemnego w rejonie Wolina?
Jakiego typu pu³apki uda³o siê zinterpretowaæ?
CEP: Z³o¿e gazu ziemnego Wolin znajduje siê w dolomicie g³ównym w postaci pu³apki stratygraficznej zamkniêtej z czterech stron. W obecnej konfiguracji strukturalnej
z³o¿a ropy naftowej wystêpuj¹ce w osadach równi platformy wêglanowej dolomitu g³ównego znajduj¹ siê zarówno
w warstwach usytuowanych ni¿ej [strukturalnie], np. w
rejonie Kamienia Pomorskiego, jak i w wy¿ej wyniesionych,
m.in. w Lütow na terenie pó³nocno-wschodnich Niemiec.
Historia migracji wêglowodorów w tej czêœci po³udniowego basenu permskiego nie jest dobrze rozpoznana, jednak¿e mo¿na wykazaæ, ¿e przed inwersj¹ tektoniczn¹, która nast¹pi³a na prze³omie jury i kredy, struktura Wolina w
dolomicie g³ównym by³a wyniesiona, co umo¿liwi³o
migracjê gazu do tego obszaru.
Czerwony sp¹gowiec, który stanowi drugi poziom akumulacji wêglowodorów Wolina, zawiera suchy gaz ze
znaczn¹ iloœci¹ azotu, uwiêziony w du¿ej, wyd³u¿onej antyklinie o przebiegu NW-SE, wyniesionej w wyniku inwersji.
R.P.: Wyniki kolejnego etapu prac, polegaj¹cego na
wykonaniu wierceñ, maj¹ potwierdziæ op³acalnoœæ eksploatacji z³o¿a. Z komunikatów prasowych wynika, ¿e planuj¹
Pañstwo wykonaæ kilkanaœcie wierceñ kierunkowych z dwóch
platform – jednej usytuowanej na morzu, a drugiej na
l¹dzie. Czy znana jest dok³adna lokalizacja wierceñ? Jaka
jest przybli¿ona g³êbokoœæ horyzontów perspektywicznych, które planuj¹ Pañstwo rozwierciæ?
CEP: Planujemy odwiercenie dwóch otworów kierunkowych z platformy wiertniczej typu jack-up, których
celem jest dowiercenie siê do z³o¿a zalegaj¹cego w dolomicie g³ównym. G³êbokoœæ i docelowa lokalizacja odwiertów zosta³y zidentyfikowane na podstawie uzyskanych
niedawno wyników badañ sejsmicznych 2D i 3D. Spodziewamy siê nawierciæ dolomit g³ówny na g³êbokoœci ok.
2550 m p.p.m.
Struktura czerwonego sp¹gowca znajduje siê blisko
brzegu i mo¿e byæ odwiercona z l¹du, a g³êbokoœæ, na której planujemy nawierciæ z³o¿e, wynosi ok. 2700 m p.p.m.
R.P.: Czy planuj¹ Pañstwo wykorzystywanie metod
stymulacji wydobycia?
CEP: Obecnie jedyn¹ rozwa¿an¹ technik¹ jest stymulacja kwasem.
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R.P.: Szacuj¹ Pañstwo, ¿e w szczytowej fazie wydobycie gazu ze z³o¿a mo¿e osi¹gn¹æ 1,6 mld m3 rocznie, co stanowi niemal¿e 10% zapotrzebowania Polski na b³êkitne
paliwo. To kolejne Ÿród³o dywersyfikacji dostaw gazu, które mo¿e zostaæ uruchomione wkrótce po rozpoczêciu
dostaw gazoci¹giem Baltic Pipe. Jak, wed³ug Pañstwa,
mo¿e to wp³yn¹æ na gospodarkê energetyczn¹ Polski?
CEP: Przysz³a eksploatacja z³o¿a Wolin wp³ynie na
kilka dziedzin polskiej gospodarki, m.in.:
1) Finanse publiczne – mniej œrodków zostanie wydanych na import zagranicznego gazu ziemnego.
2) Rozwój energetyki – eksploatacja z³o¿a Wolin przyczyni siê do utrzymania planowanej przez Polskê
krajowej produkcji gazu ziemnego na poziomie ok.
4 mld m3 rocznie.
3) Napêdzanie lokalnego przemys³u – w pó³nocno-zachodniej Polsce mo¿e powstaæ centrum przemys³owe (rozwijane np. poprzez bunkrowanie statków
LNG i rozbudowê kompleksu petrochemicznego w
Policach), które bêdzie mia³o mo¿liwoœæ zaopatrywania siê w wêglowodory z lokalnych Ÿróde³.
4) Inspiracja dla polskich geologów i firm naftowych
– potwierdzenie objêtoœci z³o¿a Wolin powinno stanowiæ bodziec do analizy potencjalnej wielkoœci i lokalizacji du¿ych, konwencjonalnych akumulacji
wêglowodorów w granicach morskich i l¹dowych
Polski. Bezpieczeñstwo energetyczne Polski zosta-

nie zwiêkszone w najbardziej korzystny sposób, jeœli
uda siê odkryæ kolejne du¿e, krajowe zasoby.
R.P.: Na koniec aspekty spo³eczno-gospodarcze. Co
mog¹ zyskaæ okoliczni mieszkañcy dziêki dzia³alnoœci
CEP na obszarze koncesji Wolin?
CEP: Lokalna spo³ecznoœæ mo¿e skorzystaæ z przysz³ej eksploatacji z³o¿a Wolin poprzez:
1) Lokalne op³aty podatkowe.
2) Miejsca pracy zwi¹zane z wierceniem, budow¹ obiektów i ich obs³ug¹.
3) Miejsca pracy zwi¹zane z powi¹zanymi bran¿ami
w regionie, takimi jak bunkrowanie LNG i produkcja
petrochemiczna.
4) Stymulacja regionu poza sektorem eksploatacji,
poprzez zwiêkszone korzystanie z hoteli, restauracji,
wynajmu pojazdów itp.
R.P.: Jakie s¹ plany firmy dotycz¹ce z³o¿a Wolin na
najbli¿sze tygodnie lub miesi¹ce?
CEP: Spó³ka koncentruje siê na uzyskaniu wszystkich
pozwoleñ do odwiercenia dwóch otworów. Po pomyœlnym
przejœciu tego procesu rozpoczniemy kolejny etap prac.
R.P.: Dziêkujê za rozmowê.
Radomir Pachytel

Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Radomir Pachytel1
Polska. Pocz¹tek lutego 2020 r.
przyniós³ zmiany w radach nadzorczych
polskich spó³ek naftowych. Prezesa Zarz¹du Grupy Lotos Jaros³awa Wittstocka,
pe³ni¹cego tê funkcjê od grudnia 2019 r.,
zast¹pi³ na stanowisku Pawe³ Jan Majewski. Dotychczasowy prezes obj¹³ stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych.
Uzupe³nienie sk³adu rady nadzorczej
zasygnalizowa³ równie¿ PKN Orlen. Za obszar komunikacji i marketingu bêdzie odpowiedzialny Adam Burak, a za
finanse – Jan Szewczak.
Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciñski poinformowa³, ¿e pierwszy kwarta³
2020 r. bêdzie najintensywniejszy pod wzglêdem dostaw
LNG do terminalu w Œwinoujœciu. Dane z roku 2019 wskazuj¹ na kolejny rok wzrostu udzia³u LNG w imporcie gazu
ziemnego (z 20 do 23%) oraz dostaw z kierunków zachodniego i po³udniowego (z 13 do 17%), przy jednoczesnym
spadku iloœci gazu sprowadzanego z Rosji (z 67 do 60%).
W ci¹gu 4 lat dostawy LNG wzros³y z 0,97 do 3,43 mld m3,
natomiast zaopatrzenie ze wschodu zmala³o z 10,25 do
8,95 mld m3. W kontekœcie najbli¿szych lat nale¿y pamiêtaæ, ¿e na mocy klauzuli take or pay, zawartej w kontrakcie
jamalskim, do koñca 2022 r. Polska jest zobowi¹zana
odbieraæ od Gazpromu minimum 8,7 mld m3 gazu rocznie.

Szacuje siê, ¿e dostawy zewnêtrzne zapewni³y w 2019 r.
14,85 mld m3 gazu, a wydobycie krajowe ok. 3,8 mld m3.
Gaz-system sukcesywnie uzyskuje pozwolenia na
budowê lub rozbudowê kolejnych elementów gazoci¹gu
Baltic Pipe. Pozytywne decyzje uzyska³y: terminal odbiorczy w Konarzewie, wêze³ przesy³owy w P³otach oraz
t³ocznie gazu w Odolanowie, Gustorzynie i Goleniowie.
Spó³ka otrzyma³a równie¿ zezwolenie na budowê odcinka
gazoci¹gu Goleniów–Lwówek, który bêdzie wa¿nym
komponentem tego dwukierunkowego gazoci¹gu morskiego, ³¹cz¹cego Polskê i Daniê.
PKN Orlen podpisa³ aneks do obowi¹zuj¹cej od 2016 r.
umowy z Saudi Aramco, zacieœniaj¹c wspó³pracê z saudyjskim potentatem paliwowo-chemicznym. Na mocy nowych
ustaleñ Saudi Aramco bêdzie dostarczaæ ok. 400 tys. t ropy
Arabian Light miesiêcznie na potrzeby rafinerii Orlenu w
Polsce, Czechach i na Litwie. Stanowi to 33-procentowy
wzrost dostaw wzglêdem dotychczasowych ustaleñ i kolejny krok w zwiêkszeniu udzia³u surowca spoza Rosji. Polski koncern naftowy urealnia dywersyfikacjê zaopatrzenia
w ropê naftow¹, a oprócz paliw rosyjskich i saudyjskich
zakontraktowa³ surowiec m.in. z Angoli, Nigerii, Norwegii
czy Stanów Zjednoczonych.
Bia³oruœ. Brak porozumienia w sprawie nowego kontraktu na dostawy ropy naftowej z Rosji wp³yn¹³ na stosun-
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