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Lubień Kujawski, marzec 2015 roku 

Prezentacja Projektu rozpoznania  

i eksploatacji zasobów soli kamiennej  

ze złoża Lubień 
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Inwestor Projektu - GK ORLEN posiada solidną, międzynarodową  

pozycję na rynku oraz uznanie niezależnych instytucji 

 Najlepiej zarządzana firma sektora 

naftowego w Europie Środkowej  

w 2013 r.  

 Tytuł Najbardziej Etycznej  

Firmy 2014 

 Laureat Rankingu Odpowiedzialnych 

Firm 2013  

 IV miejsce w konkursie Liderzy 

Filantropii 2013 organizowanym  

przez Forum Darczyńców 

Profil biznesowy 

 Największa firma w Polsce 

i Europie Środkowej,  

323 na liście Fortune Global 500 

 Notowana na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie  

od 1999 r.  

 Kapitalizacja rynkowa: ok. 23 mld PLN 

(stan na marzec 2015 r.) 
W wolnym  

obrocie 

72,5% 

Skarb 

Państwa 

27,5% 

Akcjonariat, % Obecność w 5 krajach na świecie 

WYDOBYCIE DOWNSTREAM DETAL 

 Właściciel dwóch 

spółek 

wydobywczych  

w Kanadzie 

 Jeden z kluczowych 

właścicieli koncesji  

na poszukiwanie 

gazu łupkowego  

w Polsce 

 Regionalny lider pod 

względem wielkości 

sieci detalicznej 

~2700 stacji oraz siły 

marki  

 Konkurencyjna oferta 

pozapaliwowa, 

największa w Polsce 

sieć gastronomiczna 

– 1081 punktów Stop 

Cafe i Stop Cafe 

Bistro 

 Lider przerobu ropy w regionie dzięki 

sześciu rafineriom w Polsce, 

Czechach i na Litwie 

 Wiodący dostawca produktów 

petrochemicznych na rynku polskim,  

a także znaczący eksporter w Europie 

Środkowej 

 Zintegrowane aktywa rafineryjne, 

petrochemiczne i energetyczne  

 Lider rynku hurtowego w Polsce,  

na Litwie i ważny gracz na sąsiednich 

rynkach 

 Rozbudowana sieć magazynów paliw  

i rurociągów 

Łańcuch wartości PKN ORLEN Wizerunek 
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Projekt GK ORLEN w Lubieniu Kujawskim wpisuje się w wizję Grupy 

Kapitałowej i realizowany jest zgodnie z jej wartościami 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, 
środowisko naturalne oraz lokalne społeczności 

ROZWÓJ 
Poszukujemy nowych możliwości 

LUDZIE 
Naszymi atutami są kompetencje,  
współpraca i uczciwość 

ENERGIA 
Działamy z entuzjazmem 

NIEZAWODNOŚĆ 
Można na nas polegać 
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Projekt w pierwszej fazie zakłada zbadanie złoża, a następnie  

wydobycie soli. Ostatnim etapem ma być stworzenie magazynu gazu 

Rozpoznanie złoża Eksploatacja złoża Magazynowanie 

Cele Projektu realizowanego przez Grupę Kapitałową ORLEN w Lubieniu Kujawskim 

1 2 3 

 Rozpoznanie 

parametrów złoża soli 

kamiennej metodami 

sejsmicznymi  

i odwiertowymi 

 W przypadku pozytywnych 

wyników przeprowadzonych 

badań i podjęciu decyzji 

realizacyjnej - budowa kopalni 

soli kamiennej i rozpoczęcie 

produkcji solanki oraz 

dostarczanie jej do odbiorców 

przemysłowych za 

pośrednictwem rurociągów 

 W dłuższej perspektywie - 

zebranie danych, które 

pozwolą podjąć decyzję  

o przekształceniu  

w przyszłości komór 

poeksploatacyjnych  

w podziemny magazyn gazu 

2014-2016 2016-2018 2018-2033 

? 
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 Rozbudowana infrastruktura gazowa, a zwłaszcza magazyny, ma duży wpływ na 

bezpieczeństwo energetyczne kraju. Podziemne magazyny gazu pełnią na całym świecie 

ważną rolę m.in. w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw do końcowych odbiorców, czyli 

gospodarstw domowych i zakładów produkcyjnych. 

 Rola gazu ziemnego w bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej również 

systematycznie rośnie. Prognozowany jest ciągły wzrost wykorzystania gazu w krajach 

Unii Europejskiej, jako paliwa przyjaznego dla środowiska. 

Budowa magazynów gazu pozwoliłaby na wzmocnienie  

bezpieczeństwa energetycznego Polski 

Magazyny gazu są ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu  

 Popyt na gaz ziemny w Unii Europejskiej nieustannie wzrasta. Obecnie prognoza 

wykorzystania gazu jako paliwa przewiduje zaspokojenie 30% popytu na energię UE w 2030 r. 

 Prognozowany wzrost konsumpcji gazu oraz postępująca liberalizacja rynku gazu w Polsce są 

kluczowymi czynnikami przekładającymi się na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na 

magazyny. 

 PKN ORLEN jest jednym z liderów w zakresie poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Obecnie 

jesteśmy na etapie szacowania potencjału złóż, jednak w przypadku pomyślnego rozwoju 

wydobycia gazu łupkowego w Polsce podziemne magazyny mogą nabrać jeszcze większego 

znaczenia. 

Gaz ziemny będzie odgrywał coraz większą rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych UE 
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 PKN ORLEN posiada wieloletnie doświadczenie 

w eksploatacji złóż soli i podziemnego 

magazynowania węglowodorów poprzez swoją 

spółkę zależną - IKS Solino S.A. 

 W eksploatowanej przez IKS Solino otworowej 

Kopalni Soli w Górze koło Inowrocławia w 2002 

roku powstał Podziemny Magazyn Ropy i Paliw. 

 Wykorzystując najnowocześniejszą technologię  

i idealne warunki geologiczne oraz dzięki 

doskonałym właściwościom wysadów solnych – 

do jakich w szczególności zalicza się neutralność 

chemiczna z produktami ropopochodnymi – 

magazynowane są tam paliwa i ropa naftowa. 

 Nowoczesne metody obsługi magazynu poprzez 

zastosowanie zaawansowanego systemu 

sterowania procesem (APC), a także systemu 

zabezpieczeń, powodują, że magazyny 

kawernowe są dużo bardziej bezpieczne od 

zbiorników naziemnych. Przyjęte rozwiązania 

projektowe umożliwiające dokładne 

kontrolowanie procesu magazynowania 

praktycznie eliminują zagrożenia dla środowiska 

naturalnego.  

GK ORLEN posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy  

i eksploatacji podziemnych magazynów węglowodorów 

Źródło: http://arizonageology.blogspot.com/ 

Schematyczny przekrój zespołu kawern 
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W Europie istnieje około 60 kompleksów magazynowych gazu ziemnego w kawernach 

solnych. W Polsce od lat funkcjonuje kawernowy magazyn gazu w Mogilnie, niedawno 

wybudowany został także magazyn w Kosakowie. 

Europejskim liderem w budowie podziemnych magazynów gazu są Niemcy. W tym kraju 

zlokalizowanych jest 47 magazynów, z czego 24 usytuowanych w kawernach solnych. Trwa 

budowa kolejnych 19 zbiorników. 

Największe zbiorniki usytuowane są w miejscowości Rehden (vide: kolejny slajd). Znajdują 

się one w pobliżu dwóch rezerwatów przyrody, rozległych terenów zielonych 

wykorzystywanych m.in. do wypasu owiec. Okoliczne lasy stanowią chętnie odwiedzaną 

atrakcję turystyczną. 

Budowa i uruchomienie magazynu gazu w Polsce jest działalnością wymagającą uzyskania 

koncesji od Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Ministra Środowiska, które potwierdzają 

wiarygodność finansową, organizacyjną i techniczną do prowadzenia tej działalności przez 

danego przedsiębiorcę. Organy koncesyjne na bieżąco nadzorują bezpieczeństwo działania 

magazynu i wykonywanie działalności zgodnie z wymaganiami prawa i najlepszymi 

praktykami dedykowanymi dla tej działalności. 

W Polsce magazyn gazu funkcjonuje w ramach systemu gazowego, za którego integralność 

i bezpieczeństwo odpowiada koncesjonowany Operator Systemu Przesyłowego  

GAZ SYSTEM S.A. będący Spółką Skarbu Państwa, który będzie realizował całą procedurę 

przyłączenia magazynu do sieci gazowej oraz będzie odpowiadał za bezpieczeństwo 

procesu dostarczenia gazu z sieci do magazynu i odbioru z magazynu do sieci gazowej. 

Uruchomienie magazynów gazu wymaga uzyskania koncesji  

od państwowych organów, a nad bezpieczeństwem ich obsługi  

czuwają wyspecjalizowane instytucje 

1 

2 

3 

4 

5 
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Doświadczenia międzynarodowe potwierdzają, że kawernowe  

magazyny gazu są rozwiązaniem bezpiecznym i sprawdzonym  

oraz przynoszącym gminie wymierne korzyści finansowe 

Źródło: http://www.wintershall.com/en/media-library/detail/media/extend-of-the-rehden-natural-gas-storage-facility-1.html 

Infrastruktura magazynowa w niemieckiej miejscowości Rehden 
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Realizacja Projektu to dla gminy potencjalne korzyści finansowe,  

infrastrukturalne i społeczne 

Inwestycje  

infrastrukturalne  

Zatrudnienie 

Podatki 

Możliwe jest, że w celu realizacji inwestycji konieczne będzie polepszenie jakości infrastruktury gminy. 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury to działania, na których zyskają wszyscy mieszkańcy. 

Spółka będzie zatrudniać miejscową ludność – powstaną nowe miejsca pracy. Aby umożliwić 

wydobycie soli w Lubieniu Kujawskim zostanie wybudowany zakład ługowniczy, w którym według 

wstępnych założeń zatrudnionych będzie kilkadziesiąt osób. Szacujemy, że znaczną część załogi 

będą stanowili mieszkańcy gminy. 

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 

Wpływy z tytułu podatków od nieruchomości 

Spółka będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych, z którego 6,71% zgodnie z ustawą  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego trafia do budżetu gminy. Dodatkowo ponad 16% 

podatku dochodowego płaconego przez spółkę będzie trafiało do budżetu województwa i powiatu.  

Podatek od nieruchomości jest podatkiem samorządowym, stanowiącym w całości dochód własny 

gmin. PKN ORLEN jest właścicielem gruntów, budynków oraz budowli znajdujących się na terenie 

gminy. W związku z powyższym, corocznie do budżetu gminy Lubień Kujawski trafiają płacone 

podatki od posiadanych przez spółkę nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy.  

Opłaty  

Jeżeli na terenie gminy Lubień powstanie kopalnia soli, to zgodnie z obowiązującą ustawę prawo 

geologiczne i górnicze, spółki posiadające taką koncesję są zobowiązane do uiszczania corocznie 

opłaty na rzecz gminy, w której zlokalizowana jest kopalnia. 

Wpływy z tytułu koncesji wydobywczej 

W przypadku powstania na terenie gminy Lubień magazynu gazu, to w oparciu o obowiązującą 

ustawą prawo geologiczne i górnicze, spółki posiadające taką koncesję są zobowiązane do 

uiszczania corocznie opłaty na rzecz gminy, w której zlokalizowany jest magazyn. 

Wpływy z tytułu opłat za bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego 

Dodatkowe miejsca pracy 

Korzyści z przedsięwzięć infrastrukturalnych 
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ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. 


