
Wyzwania sektora gazu, paliw i energii 
źródłem innowacji 
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PGNiG – Kim jesteśmy? 

• lider rynku gazu ziemnego w Polsce 
• poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej 

 
• import, magazynowanie, sprzedaż i dystrybucja paliw gazowych 

i płynnych, produkcja ciepła i energii elektrycznej 
• poszukiwanie i wydobycie w Norwegii i Pakistanie, obrót  

w Niemczech i Holandii, biuro obrotu LNG w Londynie 
 • grupa ponad 30 spółek,  24,8 tys. pracowników 

• ponad 2 tys. odwiertów eksploatacyjnych  
• ponad 7 mln klientów, 186 tys. km gazociągów 
• 858 mln boe zasobów gazu i ropy naftowej 

• zaangażowanie w ekosystem innowacji i startupów w Polsce 

PGNiG 



Stan sektora 
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Sektor gazu, paliw i energii jednym 
z najważniejszych sektorów światowej gospodarki 

Światowa konsumpcja energetyczna w milionach ton ekwiwalentu 
ropy naftowej w latach 1993-2018, w podziale na źródła energii 

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2019 

• 20 % największych globalnych firm na 
świecie, to przedstawiciele sektora GPE 

 
• 4 % światowego PKB/  3,28 tryliarda 

USD wygeneruje w 2019 r. działalność 
związana z eksploracją oraz produkcją 
ropy naftowej i gazu 
 

• Światowe zapotrzebowanie na energię 
stale rośnie  
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Sektor wciąż opiera się na tradycyjnych źródłach energii 

Struktura światowego miksu energetycznego w 2018 roku 

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2019 

• Węgiel i ropa odpowiadały za 
ponad 60 % światowego miksu 
energetycznego (2018 r.)  
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Kolejne lata to znaczące zmiany w układzie sił 

Światowy miks energetyczny: stan na 2014 rok oraz prognoza na 2050 rok 
(scenariusz Konferencji Narodów Zjednoczonych z 2015 r.) 

Źródło: „Energy Technology Perspectives 2017” IEA 

• Do 2050 r. gaz ziemny jako jedyne paliwo kopalne ma zwiększyć swój udział  
w globalnym miksie energetycznym 
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Kluczowe determinanty zmian w sektorze 

• Rosnące zapotrzebowanie na energię 

• Konieczność redukcji kosztów w obszarze poszukiwania 
i wydobycia złóż 

• Dekarbonizacja oraz dążenie do gospodarki niskoemisyjnej 

• Naciski regulacyjne 



Innowacje  - czyli jak działać lepiej 
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Digitalizacja i technologie cyfrowe w służbie przemysłu 

• 45 % ekspertów branżowych uważa, że 
digitalizacja będzie priorytetem, jeżeli 
chodzi o wydatki inwestycyjne i B+R w 2019 
roku* 
 

• Industry 4.0 ma zastosowanie w całym 
łańcuchu wartości 
 

• Zawansowane technologie czyli IIoT, Big 
Data oraz Artificial Intelligence usprawniają 
coraz więcej działań 

*) “The outlook for the oil and gas industry in 2019” DNV GL 

• Efekt uboczny cyfryzacji: dane stają się nowym zasobem 
do eksploracji 
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Gaz na wiele sposobów 

*) “The outlook for the oil and gas industry in 2019” DNV GL 

• Sięgamy po wcześniej pomijane zasoby 
• Zasobem o wciąż niewykorzystanym potencjale jest metan z pokładów węgla, który jest 

cennym surowcem i paliwem, a jednocześnie kojarzy się z dużym problemem branży 
górniczej 

• Rewolucja wodorowa 
• obecnie wodór wytwarzany jest głównie z paliw kopalnych 
• w Polsce prowadzi się prace badawcze, dotyczące wytwarzania wodoru z OZE  
• dla przyszłości sektora będzie istotne budowanie całego łańcucha wartości 

LNG • LNG nowy kierunek tradycyjnego gazu 
• paliwo do produkcji energii w wielkoskalowych elektrowniach 
• surowiec dla małych instalacji energetycznych lokalnych przedsiębiorców 
• paliwo do silników spalinowych wykorzystywanych w transporcie drogowym, kolejowym 

lub wodnym 
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OZE, GOZ i efektywność energetyczna 

• Odnawialne źródła energii (OZE) 
• jeden z kluczowych obszarów wyzwań technologicznych sektora GPE 
• rynek prosumentów oraz firm tworzących innowacyjne rozwiązania z obszaru 

produkcji, dystrybucji czy magazynowania energii z OZE 

*) Renewables 2018” IEA 

• Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i zarządzanie odpadami 
• racjonalne wykorzystanie zasobów  
• minimalizacja ilości odpadów 
• ograniczanie emisji i utraty energii 
• odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych 

• Potencjał efektywności energetycznej 
• efektywne wykorzystanie energii  
• dbałość o standardy eksploatacji, optymalizację procesu gospodarowania energią  
• zachęca do wdrażania energooszczędnych technologii 
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Pojazdy bezzałogowe i wsparcie z kosmosu 

*) Renewables 2018” IEA 

• Pojazdy bezzałogowe (tzw. drony) 
• w sektorze GPE to nie tylko statki powietrzne, ale także autonomiczne 

pojazdy poruszające się po lądzie oraz w wodzie 
• bezzałogowe statki realizują różnego rodzaju prace, w tym np. monitoring 

kominów, rurociągów czy pochodni gazowych 
• …to także systemy chroniące przed dronami   

• Technologia satelitarna 
• technologie pozwalające na przeprowadzanie analiz geologicznych pod kątem 

poszukiwania ropy i gazu 
• monitorowanie pozycji oraz stanu wszystkich ruchomych aktywów, w oparciu  

o zdjęcia satelitarne 
• predykcja awarii lub monitorowanie wycieków na podstawie prowadzonych na bieżąco 

analiz w oparciu o dane satelitarne 



Skąd brać innowacje 
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Źródła innowacji 

Zewnętrzne OTWARTE 
INNOWACJE Wewnętrzne 

Wyzwania dla otwartych innowacji  
• Kultura innowacji 

• Procesy, procedury 

• Bezpieczeństwo danych 

• Ograniczenia prawne... 
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Różne potrzeby uczestników otwartych innowacji 

Współpraca 
dla 

obopólnych 
korzyści 

• Mają 
• Wiedzę ekspercką w sektorze – 

technologiczną i biznesową 
• Badania i rozwój w dziedzinie 

zaawansowanych technologii 
związanych z podstawową 
działalnością 

• Środki na rozwój 
• Potrzebują 

• Wiedzy eksperckiej z obszarów 
spoza podstawowej działalności 

• Zwinnego podejścia do 
innowacji 

Startupy Przedsiębiorstwa 

• Mają 
• Innowacyjny duch, odwagę 
• Specjalizację w nowych 

technologiach 
• Potrzebują 

• Doświadczenia  
w konwencjonalnych domenach 
biznesowych 

• Realnego środowiska 
testowego i danych 

• Możliwości sprawdzenia 
rozwiązania (klientów) 

• Środków na rozwój 

• Uzupełniająca się wiedza ekspercka  
i doświadczenie 

• Zwinne podejście do tworzenia innowacji 
• Prawdziwe środowisko rozwojowe 
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Klucz do sukcesu 

• Kadry przyszłości – nowe kompetencje dla innowacji 

• Dopasowanie procesów i procedur do specyfiki 
działań innowacyjnych 

• Dobór adekwatnych narzędzi do współpracy 

• Dedykowane środki na innowacje (nietypowe 
inwestycje) 
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Sektor nie szczędzi środków na rozwój innowacji 

• W 2018 r. przedsiębiorstwa  
z sektora wydały na działalność 
B+R blisko 94 miliardy USD 

 

Globalna wartość wydatków na B+R w sektorze energetycznym wśród 
podmiotów prywatnych w miliardach USD w latach 2012-2018, z podziałem na 

źródło energii 

Źródło: „World Energy Investment 2019” IEA 

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Transport Energia Odnawialna
Wytwarzanie i sieci energii elektrycznej Energia atomowa
Energia cieplna i urządzenia spalania Olej i gaz



18 

Raport 

• Do pobrania na stronie: 

http://pgnig.pl/raport-innowacje-2019 

 

http://pgnig.pl/raport-innowacje-2019


Dziękuję za uwagę 

Joanna Podgórska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu 
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