2017-09-05

PGNiG kupi LNG z Norwegii
Dostawcą gazu w ramach kontraktu jednorazowego typu spot jest norweska firma Statoil. Metanowiec
„Arctic Discoverer” przypłynie do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu 9
września 2017 r. Wielkość dostawy wyniesie ok. 140 tys. m³ LNG, co po regazyfikacji daje ok. 84 mln m³
gazu ziemnego. – Biuro handlowe PGNiG w Londynie, otwarte w lutym 2017 r., osiągnęło już pełną
zdolność operacyjną. Dzięki temu stale obserwujemy rynek LNG i natychmiast korzystamy z
pojawiających się atrakcyjnych ofert. Dzięki dostawom typu spot korzystnie uzupełniamy nasze portfolio
dostaw gazu – powiedział …

2017-08-02

PGNiG i LOTOS szukają ropy w Zachodniopomorskiem
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz LOTOS Petrobaltic rozpoczęły wiercenie otworu
poszukiwawczego na koncesji Kamień Pomorski. Według szacunków, na obszarze przygotowywanych
prac w gminie Golczewo (woj. zachodniopomorskie) może być nawet 7,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy
naftowej (boe). – PGNiG będzie wymieniać się wiedzą z równie doświadczonymi partnerami, co daje duże
nadzieje na odkrycie znaczących złóż ropy naftowej na północy Polski – powiedział Piotr Woźniak, prezes
Zarządu PGNiG SA. – LOTOS rozszerza swoje kompetencje w zakresie poszukiwań i wydobycia
węglowodorów na lądzie, które będziemy chcieli …

2017-06-22

Wstrzymano dostawy Gazociągiem Jamalskim. PGNiG wytłacza zapasy gazu
W związku z gwałtownym pogorszeniem się jakości gazu tłoczonego na kierunku Rosja-Niemcy, 20
czerwca br. Operator Gazociągów Przesyłowych zatrzymał odbiór gazu z gazociągu SGT Jamał-Europa. W
celu zagwarantowania dostaw do klientów PGNiG ograniczyło gromadzenie zapasów gazu na okres
zimowy 2017-2018 i rozpoczęło wytłaczania zgromadzonych dotychczas własnych zapasów gazu z
magazynów kawernowych. Dostawy do odbiorców gazu w Polsce nie są obecnie zagrożone. Zaistniała
sytuacja uniemożliwia import gazu do Polski gazociągiem jamalskim zarówno ze wschodu – Rosji, jak i za
pomocą rewersu wirtualnego. Wynika to …

2017-05-25

Bardzo dobre wyniki PGNiG w pierwszym kwartale 2017
Rekordowy wynik EBITDA pierwszego kwartału w wysokości 2,77 mld zł jest o 16% wyższy r/r. Po
pierwszych trzech miesiącach 2017 roku PGNiG osiągnęło 11,65 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o
672 mln (6%) w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Grupa odnotowała jednocześnie
dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży gazu ziemnego (11% r/r) i dystrybucji gazu (13% r/r). - Bardzo
dobre wyniki w pierwszym kwartale 2017 roku to efekty nowej Strategii PGNiG. Realizacja jej założeń
pozwoli nam utrzymać stabilne tempo wzrostu. Cieszą nas również wyniki poszczególnych segmentów,
szczególnie Poszukiwanie i …

2017-05-10

PGNiG: o 11% większa sprzedaż gazu i wzrost satysfakcji
Wyniki I kw. br. potwierdzają dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży gazu w całej Grupie Kapitałowej

PGNiG. Po udanym 2016 r. GK PGNiG nie zwalnia tempa i kończy pierwszy kwartał 2017 r. ze wzrostem
sprzedaży o 0,9 mld m3 gazu r/r. Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród klientów PGNiG Obrót
Detaliczny, rośnie także poziom satysfakcji obsługi odbiorców tej spółki. W I kwartale 2017 Grupa
PGNiG sprzedała 8,89 mld m3 gazu w porównaniu do 7,97 mld m3 w I kwartale 2016 roku. Oznacza to,
że przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku klienci kupili ponad 0,9 mld m3 (wzrost o ponad 11%)
tego surowca więcej niż …

2017-04-26

PGNiG dostarczy więcej CNG dla PKM w Tychach
Wolumen dostaw sprężonego gazu ziemnego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach
może wzrosnąć w kolejnych latach z 2,85 mln m³ gazu do 4,2 mln m³ rocznie. Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo Obrót Detaliczny rozwija współpracę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w
Tychach – największym w Polsce odbiorcą CNG na potrzeby komunikacji miejskiej. Przez kolejne lata
wolumen dostaw sprężonego gazu ziemnego (CNG) od PGNiG OD dla PKM Tychy może wzrosnąć z 2,85
mln m³ gazu do 4,2 mln m³ rocznie. List intencyjny w tej sprawie podpisali w Sosnowcu przedstawiciele
obu spółek podczas …

2017-03-15

Nowa strategia Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022
34 mld PLN na inwestycje, skumulowany wynik EBITDA w wysokości około 33,7 mld PLN oraz ponad
680 mln PLN na badania, rozwój i innowacje to jedne z głównych założeń nowej strategii PGNiG. Grupa
planuje również zwiększenie zdolności produkcyjnych w Norwegii i przyspieszenie rozwoju sieci
dystrybucyjnej w kraju, a także wzrost wolumenu sprzedaży gazu na rynkach zagranicznych. Kluczowe dla
podjęcia prac nad nową strategią były czynniki makroekonomiczne – spadek cen ropy i gazu na rynkach
światowych, a także rosnąca konkurencja na rynku w Polsce oraz konieczność dywersyfikacji kierunków
dostaw gazu po 2022 r. – Zmiany …

2017-03-09

PGNiG dostarczy gaz CNG dla MPK w Tarnowie
Spółka PGNiG Obrót Detaliczny podpisała nową, bezterminową umowę na dostawę sprężonego gazu
ziemnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie – największej firmy
świadczącej usługi przewozów pasażerskich w mieście. Dzięki specjalnym, atrakcyjnym cenom gazu
oferowanym przez PGNiG flota autobusów należących do MPK Tarnów może powiększyć się w ciągu
najbliższych dwóch lat z obecnych 11 pojazdów do 21 nowoczesnych pojazdów zasilanych gazem CNG.
Realizacja drugiego etapu umowy pozwoli na rozwój floty ekologicznych autobusów do ok. 35-40
pojazdów. Tym samym autobusy zasilane CNG stopniowo zastąpią w …

2017-03-03

PGNiG w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów Ropy Naftowej i Gazu (IOGP)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przystąpiło do IOGP – stowarzyszenia stanowiącego
forum współpracy dla globalnej branży wydobywczej. PGNiG wstępuje do grona, do którego należą
kluczowi gracze przemysłu naftowo-gazowniczego, a także narodowe i międzynarodowe organizacje.
Działalność w ramach IOGP pozwoli na wzmocnienie stanowiska PGNiG w Brukseli. PGNiG dołączyło
do Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ropy Naftowej i Gazu (International Association of
Oil & Gas Producers, IOGP), które zrzesza ponad 70 firm i instytucji branżowych sektora wydobywczego,
w tym m.in. BP, Chevron, ExxonMobil, MOL, …

2017-02-08

ORLEN i PGNiG poszerzą współpracę w centralnej Polsce
ORLEN Upstream oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisały kolejną umowę o
potencjalnej współpracy w poszukiwaniach węglowodorów. Porozumienie dotyczy udostępnienia PGNiG
danych sejsmicznych 3D wykonanych w ramach tematu badawczego „Potycz-Garwolin” oraz podjęcia
współpracy na obszarze koncesji Garwolin, wchodzącej w skład realizowanego przez Grupę ORLEN
projektu Karbon. Partnerzy współpracują już na terenie zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej
Polski. Dzięki porozumieniu ORLEN Upstream oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
rozszerzą dotychczasową współpracę o objęty częścią …

2017-01-30

Strategiczna współpraca PKO Banku Polskiego i PGNiG
PKO Bank Polski i PGNiG podpisały umowę o strategicznej współpracy w obszarze bankowości
transakcyjnej. Dodatkowo, w efekcie wygranego przetargu, PKO Bank Polski obsłuży kompleksowo

rachunki bankowe PGNiG Obrót Detaliczny (OD) m.in. w zakresie detalicznych płatności za gaz, a także
nowej usługi oferowanej przez spółkę, czyli pakietowej sprzedaży energii elektrycznej. W ramach umowy
PGNiG zyska także dostęp do szerokiego wachlarza produktów z zakresu bankowości transakcyjnej
oferowanych przez PKO Bank Polski. Zgodnie z umową PKO Bank Polski będzie obsługiwał wszystkie
płatności kierowane do PGNiG OD w tym te …

2017-01-05

Obniżka cen gazu dla biznesu oraz klientów detalicznych
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę na paliwo gazowe dla klientów
indywidualnych oraz biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie). Dla blisko 6,8 mln
gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców, cena gazu ziemnego zostanie obniżona średnio o 7,0
proc. w tym: - dla odbiorców indywidualnych i małych przedsiębiorstw – obniżka ceny za paliwo gazowe
wynosi 6 proc.,- dla odbiorców biznesowych – uśredniona obniżka ceny za paliwo gazowe wynosi 8,6 proc.
„Jest to szósta z rzędu obniżka od sierpnia 2014 roku, co oznacza, że uśredniony spadek cen oferowanego
przez nas gazu …

2016-12-28

Postanowienie TS UE ws. decyzji KE dotyczącej OPAL
Trybunał Sprawiedliwości UE wydał postanowienie o zawieszeniu wykonania Decyzji Komisji
Europejskiej z dnia 28 października 2016 r. Decyzja KE pozwalała Gazprom uzyskać dostęp do 80-90%
zdolności przesyłowych na gazociągu OPAL. Żądanie zawieszenia wykonania Decyzji KE złożyły: PGNiG
Supply and Trading GmbH w dniu 4 grudnia 2016 r. oraz Rząd RP w dniu 16 grudnia 2016 r. PGNiG
Supply and Trading GmbH w swojej skardze zwróciło uwagę na niezgodność Decyzji KE z przepisami
Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Umowy
Stowarzyszeniowej UE - Ukraina. Wskazało także na złamanie …

2016-12-19

Nowy Zarząd PGNiG SA
Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA na posiedzeniu 19 grudnia 2016 r.
powołała na wspólną kadencję rozpoczynającą się 31 grudnia 2016 r. na okres 3 lat Zarząd PGNiG w
składzie: Piotr Woźniak - Prezes Zarządu, Michał Pietrzyk - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
Radosław Bartosik - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Maciej Woźniak - Wiceprezes Zarządu ds.
Handlowych, Łukasz Kroplewski - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju. Źródło: PGNiG (op.pb)

2016-12-05

PGNiG: 14 zarzutów wobec Komisji Europejskiej w sprawie OPAL
W dniu 4 grudnia 2016 r. działająca na niemieckim rynku gazu spółka PGNiG Supply & Trading GmbH
zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej zwalniającą
gazociąg OPAL z obowiązku stosowania zasady dostępu strony trzeciej. PGNiG Supply & Trading złożyło
jednocześnie do Trybunału wniosek o pilne wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez Komisję
Europejską. To pierwsze z szeregu kroków prawnych, które PGNiG zamierza podjąć w tej sprawie
przeciwko Komisji Europejskiej oraz niemieckiemu regulatorowi rynku energii – Bundesnetzagentur. –
"Decyzje i tryb postępowania …

2016-11-07

PGNiG zainteresowane wydobyciem ropy w Iranie
PGNiG i NIOC podpisały 5 listopada 2016 r. w Teheranie list intencyjny w sprawie współpracy na złożu
ropy naftowej Soumar. Zasoby geologiczne złoża Soumar wynoszą ok. 475 mln baryłek ropy naftowej. Po
ok. 6-miesięcznej analizie geologiczno-złożowej PGNiG podejmie decyzję o ewentualnej inwestycji. –
Złoże Soumar uważam za bardzo perspektywiczne, a powrót do współpracy z NIOC otwiera przed nami
nowe możliwości wydobywcze – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA. Odnowienie
współpracy z NIOC nastąpiło po 6-letniej przerwie. W latach 2008-2010 PGNiG współpracowało z
Iranian Offshore Oil Company (IOOC) …

2016-10-28

PKN ORLEN i PGNiG uruchomiły eksploatację złoża gazu ziemnego w gminie Dobrzyca
Uruchomienie wydobycia z odwiertu Karmin-1 oraz rozbudowa Ośrodka Grupowego Jarocin
zrealizowana została z udziałem 51% Grupy PGNiG oraz 49% Grupy ORLEN. Obie firmy, za
pośrednictwem dedykowanych działalności poszukiwawczo-wydobywczej spółek, razem wykonywały

prace związane z wierceniem i zagospodarowaniem złoża oraz czuwały nad jakością i bezpieczeństwem.
Inwestycja w Nowym Karminie Złoże gazu ziemnego Karmin zostało odkryte w 2014 roku w wyniku
wspólnych prac poszukiwawczych realizowanych przez partnerów na koncesji „Jarocin-Grabina” nr
16\2001\p. Znajduje się ono w granicach Gminy Dobrzyca, w powiecie …

2016-10-18

„Pakiet PiG” – wystartowała pierwsza w historii PGNiG kampania reklamowa
W październiku pojawił się pierwszy telewizyjny spot reklamowy informujący o pakiecie PiG (Prąd i
Gaz). Celem kampanii jest zachęcenie klientów do skorzystania z nowej oferty od PGNiG i zakupu nie
tylko gazu, ale również prądu Świnka - skarbonka to znany symbol oszczędzania, a przypadku oferty
PGNiG to również symbol Pakietu Prąd (kontakt zamiast ryjka) i Gaz (skrzydełko). „Świnka jest
symbolem naszej nowej oferty. Szerokie dotarcie zapewni nam rozpoznawalność kampanii – naszym
celem jest skuteczność w odwoływaniu się do reklam podczas sprzedażowych rozmów z klientami.” powiedział Henryk Mucha, Prezes Zarządu …

2016-10-14

ORLEN i PGNiG wspólnie szukają gazu w Wielkopolsce
Prace poszukiwawcze prowadzone są odwiertem Miłosław-5K/H zlokalizowanym w miejscowości Winna
Góra w Gminie Środa Wielkopolska (powiat średzki, woj. wielkopolskie). Inwestycja jest realizowana
wspólnie ze spółką FX Energy z segmentu wydobywczego PKN ORLEN S.A., w ramach porozumienia
operatorskiego. PGNiG posiada w nim 51 proc udziałów, a FX Energy 49 proc. Celem prowadzonych prac
jest udokumentowanie złoża gazu ziemnego w piaskowcach w rejonie miejscowości Winna Góra i
Miłosław. Badania sejsmiczne wskazały na tym terenie potencjał w zakresie występowania złóż gazu.
Potwierdził to również wykonany w 2015 roku …

2016-10-13

PGNiG nagrodziło za recykling płuczek wiertniczych
Nowy sposób na recykling płuczek wiertniczych, mapa drogowa odbiorców gazu oraz rewitalizacja
terenów zielonych to trzy zwycięskie pomysły wybrane podczas II edycji konkursu Młodzi Innowacyjni
dla PGNiG. Laureaci otrzymali nagrody finansowe, a zwycięzca dodatkowo szansę na realizację projektu
w spółce z Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Płuczka wiertnicza to
ciecz stosowana podczas tworzenia otworów wiertniczych. W trakcie wiercenia otworu oczyszcza jego dno
i wynosi na powierzchnię tzw. zwierciny. Chłodzi też świder i oczyszcza go ze zwiercin. Po użyciu płuczka
jest transportowana do …

2016-09-30

Nowy kontrakt gazowy PKN ORLEN i PGNiG
PKN ORLEN i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zawarły 29 września 2016 roku kontrakt
na sprzedaż paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej ORLEN w Polsce. Pięcioletni kontrakt będzie
obowiązywał od 1 października 2016 roku do 30 września 2021 roku (5 lat gazowych), a jego wartość
została oszacowana na kwotę, która może wynieść ponad 7 mld zł. - Jesteśmy dumni, że PKN ORLEN –
jeden z naszych największych partnerów handlowych – zdecydował się na przedłużenie współpracy z
PGNiG S.A. Zaufanie naszych klientów jest dla nas najcenniejsze - informuje Piotr Woźniak, Prezes
Zarządu PGNiG S.A. Nowa umowa gazowa z …

2016-08-08

PGNiG rozpoczęło eksploatację nowego złoża ropy naftowej
PGNiG rozpoczęło wydobycie 80 ton ropy naftowej na dobę ze złoża Połęcko (gm. Maszewo) w
województwie lubuskim. 5 sierpnia 2016 r. Prezes PGNiG Piotr Woźniak, oficjalnie uruchomił Ośrodek

Produkcyjny odpowiedzialny za eksploatację złoża. Dzięki inwestycji krajowe wydobycie surowca
zwiększy się o 20 tys. ton rocznie. - Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Połęcko to wynik współpracy
firm z Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Złoże zostało odkryte przez zespół zielonogórskich geologów.
Geofizyka Toruń zrealizowała badania sejsmiczne, a wiercenia wykonali wiertnicy z Poszukiwań
Naftowych „Diament”, obecnie Exalo. Generalnym …

2016-07-15

PGNiG i ORLEN rozszerzą współpracę poszukiwawczo-wydobywczą
PGNiG oraz spółka wydobywcza z Grupy Kapitałowej ORLEN, ORLEN Upstream, podpisały list
intencyjny o współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na
nowych obszarach w Polsce. Spółki chcą współpracować w rejonach: Basenu Pomorskiego, Basenu
Lubelskiego, Monokliny Przedsudeckiej, Bloku Gorzowa oraz Przedgórza Karpat i w Karpatach. Do tej
pory partnerskie działania odbywały się na obszarze 15 krajowych koncesji w zachodniej i południowowschodniej części Polski. Dotychczasowa współpraca obejmowała m.in. eksploatację gazu ziemnego z
siedmiu złóż w Wielkopolsce oraz wspólne prace …

2016-06-30

Grupa Zakupowa: Lajkonik Snacks, Grana i Bahlsen Polska przyjęła ofertę sprzedaży
paliwa gazowego PGNiG
- Prowadzona przez naszą spółkę polityka budowania długotrwałych relacji z Klientami oraz poznania ich
potrzeb, pozwala w sposób elastyczny budować oferty produktowe ściśle odpowiadające na indywidualne
potrzeby rynku – mówi Robert Gadomski, Dyrektor Departamentu Klientów Biznesowych PGNiG. Klienci doceniają, gdy rozumiemy ich biznes i jesteśmy otwarci na ich potrzeby - dodaje.- Umowa zakłada
dostawę paliwa gazowego liczonego w setkach tysięcy megawatogodzin. Klienci tworzący grupę zakupową
odeszli z PGNiG w lipcu 2015, zmieniając sprzedawcę. Głównym powodem tej decyzji był brak
indywidualnie dostosowanej …

2016-06-17

PGNiG otwiera BOK w centrum handlowym i dopłaca 500 zł do pieca gazowego
PGNiG otworzyło w Galerii Krakowskiej pierwsze w Polsce Biuro Obsługi Klienta BOK Premium.
Większość spraw związanych z gazem ziemnym w domu lub w firmie mogą w nim załatwić nie tylko
mieszkańcy Krakowa i Małopolski, ale również wszyscy będący pod Wawelem tylko przejazdem.
Tworzenie punktów obsługi klientów w centrach miast, utrzymywanie atrakcyjnych cen błękitnego paliwa
i dopłata w wysokości do 500 zł na instalację pieca gazowego mają sprawiać, że czysta energia będzie w
Polsce zyskiwać na popularności. Łatwiejszy kontakt z PGNiG ma pomóc klientom firmy w dostępie do
informacji o warunkach podłączenia do sieci …

2016-05-05

PGNiG planuje dodatkowe dostawy gazu do terminalu LNG w Świnoujściu
Grupa PGNiG rozważa zamówienie 5 ładunków LNG na zasadach spot w okresie czerwiec – lipiec 2016
r. Dostawy spot będą realizowane niezależnie do regularnych dostaw w ramach kontraktu
długoterminowego z Qatargas, które rozpoczynają się w długiej połowie lipca 2016 r. Dostawy LNG w
formule spot to uzupełnienie krótkoterminowych zakupów gazu dokonywanych do tej pory w ramach
dostaw gazociągami. Przy dostawach LNG w formule spotowej pod uwagę brana będzie cena i inne
warunki zaoferowane w danym momencie przez dostawców LNG. - Terminal LNG daje nam nowe
perspektywy wykorzystania formuły spotowej. Dzięki temu możemy …

2016-03-11

Woźniak (PGNiG): Ceny ropy i gazu pozostaną niskie
PGNiG liczy się z tym, że ceny ropy naftowej i gazu ziemnego w najbliższych miesiącach pozostaną na

niskich poziomach. Prezes spółki zaznacza jednak, że na tym rynku jedna decyzja producentów
o ograniczeniu wydobycia może diametralnie zmienić sytuację. PGNiG chce zbudować portfel węglowy na
dłuższy czas, bo zdaniem spółki cena tego surowca jest już tak niska, że nie ma przestrzeni do dalszych
spadków. – Naszym zdaniem niska cena gazu i ropy będzie się utrzymywała – mówi agencji informacyjnej
Newseria Inwestor Piotr Woźniak, prezes PGNiG. – Cena gazu na giełdach europejskich jest …

2016-03-08

PGNiG chce spróbować swoich sił w szczelinowaniu węgla kamiennego
PGNiG ocenia miniony rok jako udany. W 2015 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie ponad
36,4 mld zł. To najlepszy wynik w historii. Zysk netto po raz kolejny przekroczył barierę 2 mld zł, choć
był wyraźnie niższy od tego z 2014 roku. Koncern nie boi się światowej dekoniunktury na rynku surowców
i zapowiada kolejne inwestycje. W najbliższych miesiącach będzie prowadził kolejne odwierty
w poszukiwaniu gazu łupkowego. Rusza także z pracami przy szczelinowaniu węgla kamiennego. – Mimo
dekoniunktury na rynku surowców polska branża paliwowo-gazownicza nadal ma się całkiem nieźle. W …

2016-02-23

PGNiG potwierdziło odkrycie złoża gazowego w Zachodniopomorskiem
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA potwierdziło odwiertem Dargosław-1 odkrycie złoża gazu
ziemnego w miejscowości Siemidarżno w powiecie gryfickim w woj. zachodniopomorskim. Odkryte
zasoby złoża zaazotowanego gazu ziemnego szacuje się na 0,5 do 1 mld m3, a prawdopodobny roczny
przypływ to ok. 25 mln m3. Dokładniejsze dane na temat zasobów oraz wydajności z otworu Dargosław-1
będą znane po zakończeniu wszystkich badań i analiz. Informacje uzyskane przy okazji wiercenia otworu
pozwalają mieć nadzieję na występowanie także złóż ropy naftowej w tym rejonie. Odwiert Dargosław-1,
…

2016-02-01

Projekty budowy i rozbudowy magazynów gazu PGNiG wsparte z POIiŚ
Uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej w podziemnych magazynach gazu dla podniesienia poziomu
bezpieczeństwa energetycznego kraju to kluczowy cel projektów PGNiG pn. Kawernowy Podziemny
Magazyn Gazu Kosakowo, Rozbudowa PMG Husów, PMG Strachocina i PMG Wierzchowice. Dzięki
realizacji projektów stworzone zostaną warunki techniczne i organizacyjne w zakresie magazynowania
gazu ziemnego do celów udostępniania usług magazynowych podmiotom zewnętrznym. Projekty stanowią
gwarancję bezpieczeństwa energetycznego związanego z ciągłymi dostawami gazu niezależnie od
technicznych, klimatycznych i politycznych zdarzeń. Budowa …
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