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Warszawa, 13 czerwca 2017 

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Aleksandra Mrówczyńskiego z dnia 24 maja 

2017 r. nr K8INT12605 informuję że dotychczas zaprezentowane zostały dwa raporty 

naukowe oceniające wielkość zasobów gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce w 2012 r. 

i w 2015 r. 

Pierwszy z nich określający szacunkową wielkość zasobów gazu ziemnego i ropy 

naftowej w formacjach łupkowych w Polsce, opublikowany w marcu 2012 r., był 

przygotowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który 

pełni funkcję państwowej służby geologicznej w Polsce, przy współpracy z Amerykańską 

Służbą Geologiczną (USGS - U.S. Geological Survey) na zamówienie Ministerstwa 

Środowiska. Raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych od października 2010 r. do 

lutego 2012 r. na podstawie danych archiwalnych uzyskanych z 39 otworów rozpoznawczych 

wykonanych w latach 1950-1990. Łączne zasoby wydobywane w formacjach łupkowych 

dolnego paleozoiku w basenie bałtycko-podlasko-lubelskim w lądowej i szelfowej części 

basenu oszacowano wówczas na maksymalnie 1,92 biliona m3. Biorąc pod uwagę parametry 

oszacowania przyjęto, że zasoby te najprawdopodobniej mieszczą się w przedziale 346 - 768 

miliardów m3, co stanowiłoby zasoby od 2,5 do 5,5 krotnie większe od udokumentowanych 

do 2012 r. zasobów ze złóż konwencjonalnych. Raport jest dostępny publicznie na stronach 

Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem 

http://infolupki.pgi.gov.pl/sites/default/files/czytelnia_pliki/raport_pl.pdf

Kolejny raport dotyczący wielkości zasobów gazu łupkowego w Polsce został 

opracowany w ramach realizacji zadania „Szacowanie zasobów złóż węglowodorów – 

zadanie ciągłe Państwowej Służby Geologicznej (I etap 2014-2017)” na podstawie informacji 
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geologicznych z ponad 500 otworów. Raport opublikowano w marcu 2015 r. Jest on dostępny 

na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. 

Oszacowano, że prognostyczne zasoby geologiczne gazu zamkniętego występującego na 

wymienionych obszarach wynoszą prawdopodobnie od 1,5 do 1,99 miliardów m3. 

Zasoby technicznie wydobywalne oszacowano hipotetycznie, przyjmując iż współczynnik 

wydobycia wynosi 5-15% (średnio 10%) ilości gazu znajdującego się w złożu. Szacunki te są 

weryfikowane poprzez odwierty próbne wykonywane przez podmioty posiadające koncesje 

na poszukiwanie gazu ziemnego. 

Zgodnie ze sprawozdaniem z dnia 22 stycznia 2017 r., przygotowanym przez 

Ministerstwo Środowiska, na dzień 31 grudnia 2016 r. podmioty posiadają 101 koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, w tym 27 koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznawanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów oraz 

7 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla kamiennego. 

Do końca 2016 r. wykonano 74 otwory rozpoznawcze. W 2016 r. przeprowadzono 3 zabiegi 

stymulacji przepływu na otworach poszukiwawczych za gazem z łupków: Wysin-2H, Wysin-

3H (szczelinowanie hydrauliczne) oraz Opalino-3 (kwasowanie). W 2016 r. przeprowadzono 

również 2 zabiegi szczelinowania na otworach poszukiwawczych za metanem z pokładów 

węgla w ramach projektu naukowego PIG-PIB (Gilowice-1 i Gilowice-2H). Według stanu na 

30 kwietnia 2017 r. wygaszono 7 koncesji, zatem obecnie w Polsce obowiązuje 20 koncesji 

na poszukiwanie gazu łupkowego. Koncesje posiada 7 podmiotów: PGNiG S.A., Orlen 

Upstream Sp. z o.o., LOTOS Petrobaltic S.A., Baltic Oil & Gas Sp. z o.o., Rawicz Energy Sp. 

z o.o., ShaleTech Energy Sp. z o.o., Strzelecki Energia Sp. z o.o. 

Odwrócenie trendu odnośnie gazu łupkowego w Polsce spowodowane jest w główniej 

mierze niedostateczną ilością gazu w odwiertach próbnych i badawczych, nie rokującą 

wydobycia na poziomie opłacalności. Efekty szczelinowania wierceń wykazały słabe wyniki. 

Mała ilość gazu w złożach powoduje, że wydobycie gazu jest nieopłacalne, w związku z tym 

wiele koncesji zostało wygaszonych, a firmy zaprzestają działalności poszukiwawczej 

w Polsce. Czynnikiem negatywnie wpływającymi na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce 

są również zbyt duże koszty wierceń, wynoszące najczęściej od 15 do 20 mln USD za 

odwiert, co powoduje, że jednostkowy koszt wydobycia staje się o ponad 50% wyższy niż 

w USA. Prowadzenie prac utrudnia również znaczna urbanizacja terenów, na których są 

prowadzone prace poszukiwawcze, zwłaszcza przy stosowanych obecnie metodach 

dokonywania odwiertów wiążących się z zajęciem stosunkowo dużej powierzchni przez 

wiercone otwory. Na rentowność wydobycia gazy z pokładów niekonwencjonalnych mają 
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wpływ obecne trendy na rynkach światowych, które zniechęcają do inwestycji z wydobycie 

gazu ziemnego, w związku z niską ceną ropy naftowej.

Ministerstwo Energii wraz z pozostałymi resortami w tym zwłaszcza z Ministerstwem 

Środowiska, do zadań którego należy udzielanie koncesji w zakresie wydobycia 

węglowodorów, podejmuje działania w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

regulacyjnych i prawnych do podejmowania inwestycji w zakresie poszukiwania, 

rozpoznawania i wydobywania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych, przy 

jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska. Podjęte 

działania ustawodawcze zaowocowały zmianą przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - 

Prawo geologiczne i górnicze dotyczących udzielania koncesji na poszukiwanie ropy 

naftowej i gazu ziemnego. Nowe przepisy usprawniają i przyspieszają wydawanie koncesji na 

poszukiwanie węglowodorów. Celem jest stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego, 

ułatwiającego powrót inwestorów z tej branży do Polski, gdy tylko poprawi się koniunktura w 

sektorze poszukiwawczo-wydobywczym, z uwzględnieniem możliwości optymalizacji 

zastosowania technologii wydobywczych łącznie przez sektor wydobywczy i geotermię. 

Ponadto, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. ustanowiono Pełnomocnika 

Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, którym jest sekretarz stanu albo podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Geolog Kraju. Do zadań Pełnomocnika należy: 

przygotowywanie koncepcji mającej na celu ukształtowanie polityki surowcowej państwa, 

koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie polityki surowcowej państwa,  

opracowywanie nowych rozwiązań prawnych i ekonomicznych w zakresie polityki 

surowcowej państwa, monitorowanie wdrażania i funkcjonowania wypracowanych 

rozwiązań, a także prowadzenie i koordynowanie działań informacyjnych i edukacyjnych 

prowadzonych przez organy administracji rządowej w zakresie polityki surowcowej państwa.

W odpowiedzi na pytanie „czy jest realna szansa na eksploatację tych złóż 

i uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji” należy mieć na uwadze, że całe wydobycie 

krajowe gazu ziemnego w 2016 r. wyniosło 4 184,1 mln m3 (45 909 GWh). Natomiast zużycie gazu 

w Polsce w 2016 r. wyniosło 15 987,09 mln m3, zatem udział całego wydobycia krajowego w 

bilansie dostaw gazu ziemnego w 2016 r. stanowił 23,16%. Zważywszy na geologiczne 

uwarunkowania złóż gazu łupkowego w Polsce (w tym ich zasobność oraz głębokość 

pokładów, na których znajduje się gaz) oraz utrzymującą się tendencję spadkową 

prowadzonych prac poszukiwawczych nie ma technicznych możliwości na eksploatację złóż 
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gazu z formacji łupkowych w stopniu pokrywającym zapotrzebowanie krajowe. Nadal zatem 

konieczne są dostawy gazu z innych państw. 

Wydobycie gazu łupkowego nie jest jednakże jedynym elementem uniezależnienia się 

od dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego. Szczególna rola w tym zakresie przypada 

zwiększonej możliwości dywersyfikacji dostaw, w tym dostawy gazu ziemnego w postaci 

skroplonej LNG (poprzez Terminal) oraz dostaw gazu gazociągami z innych źródeł niż Rosja. 

W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Rząd konsekwentnie realizuje 

strategię dywersyfikacji dostaw gazu, tak aby po wygaśnięciu w 2022 r. obecnie 

obowiązującego kontraktu długoterminowego na dostawy gazu możliwe było skorzystanie 

z najbardziej ekonomicznie uzasadnionych źródeł importu i niemożliwe były naciski 

polityczny oparty na przesłankach ekonomicznych.

Zapewnienie niezależności energetycznej, bezpieczeństwa dostaw gazu oraz realnej 

dywersyfikacji źródeł dostaw - takie możliwości daje realizacja koncepcji Bramy Północnej, 

na którą składa się realizacja korytarza gazowego łączącego norweskie złoża z polskim 

systemem przesyłowym oraz projekt rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu. 

Jesteśmy zdeterminowani, aby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu do Europy 

Środkowej, wzmocnić konkurencyjność naszego regionu, a także integrować skandynawski 

i środkowo-europejski rynek gazu. Połączenie Norwegia-Dania-Polska jest rozpatrywane jako 

koncepcja połączenia norweskich źródeł gazu ziemnego z rynkami krajów regionu Europy 

Środkowej oraz regionu bałtyckiego. W tym miejscu chciałbym poinformować, że 6 czerwca 

operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego – OGP Gaz-System 

S.A. i Energinet.dk - rozpoczęli procedurę open season dla projektu Baltic Pipe. 

Rozpatrywane są również inne sposoby zapewnienia niezależności energetycznej - 

planowana jest rozbudowa przepustowości terminalu LNG, który już teraz jest największym i 

najbardziej wykorzystywanym terminalem LNG zlokalizowanym w rejonie Morza 

Bałtyckiego. W kwietniu 2017 r. spółka OGP Gaz-System S.A. zapowiedziała 

przeprowadzenie prac projektowych rozbudowy LNG w Świnoujściu. Po zakończeniu prac 

jego moce regazyfikacyjne mogłyby wzrosnąć z obecnych 5 mld m3 nawet do 10 mld m3 gazu 

ziemnego rocznie.

Należy podkreślić, że polski terminal jest projektem kluczowym z punktu widzenia 

bezpieczeństwa dostaw gazu nie tylko dla Polski. Rozbudowa zdolności regazyfikacyjnych 

ma na celu umożliwienie zwiększonych dostaw gazu z nowych źródeł dla państw regionu 

Europy Środkowej i Ukrainy, a także innych państw, przez które przebiegać będzie Korytarz 

Północ-Południe. Dostęp do terminala w Świnoujściu jest otwarty dla wszystkich 
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zainteresowanych. Planowane jest również wyposażenie Terminalu LNG w Świnoujściu 

w nowe funkcjonalności, takie jak bunkrowanie statków pływających po Bałtyku, czy 

przeładunek LNG na kolej i mniejsze statki. Działania te pozwolą na efektywniejsze 

wykorzystanie infrastruktury terminalu.

Kolejnym elementem polityki energetycznej Polski jest rozbudowa połączeń 

transgranicznych. Planowane połączenia to: połączenie Polska – Ukraina, Polska – Słowacja, 

Polska – Litwa oraz połączenie Polska – Czechy. 

Położenie geograficzne Polski w centralnej części Europy oraz realizowany plan 

rozwoju ukierunkowany na zmianę źródeł dostaw, rozbudowę terminalu LNG oraz budowę 

połączeń transgranicznych z państwami sąsiednimi mogą sprawić, że polski system 

przesyłowy odegra w przyszłości kluczową rolę w procesie integracji i liberalizacji rynku 

gazu na osi północ – południe oraz wschód – zachód. 

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam przekonanie, że będą one stanowiły 

wyczerpującą odpowiedź na zgłoszone przez Pana Posła pytanie.

Z poważaniem, 
z upoważnienia Ministra Energii

Michał Kurtyka
podsekretarz stanu

dokument podpisany elektronicznie
101717.288327.202402

Do wiadomości:
– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
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