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SEKTOR GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE 
A WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO UE. 

RAPORT Z BADAŃ

Wprowadzenie

Polska nie jest samowystarczalna energetycznie. Fakt ten pociąga za sobą uzależ-
nienie od zagranicznych podmiotów. Import surowców energetycznych to jednak 
nieustanne generowanie ryzyka dla polskiej gospodarki. Polityka bezpieczeństwa 
energetycznego w założeniu ma na celu dywersyfikację kierunków dostaw i źródeł 
energii. Jednym ze źródeł energii  stał się ostatnio także gaz łupkowy i jego do-
stępność na polskich terenach. Obecnie trwają prace poszukiwawcze; wywołują 
one jednak pewną niepewność. Przedsiębiorcy oczekują rozwiązania kwestii praw-
nych, wysokość podatku ustalonego przez rząd może bowiem wpłynąć ogranicza-
jąco lub stymulująco na rozwój tego sektora. W niniejszym raporcie przedstawiono 
diagnozę stanu rynku gazu łupkowego w Polsce, przeanalizowano także możliwe 
scenariusze dla rozwoju tego rynku w Polsce.  

Stan bieżący rynku gazu łupkowego w Polsce (zasoby, kwestie prawne, 
stanowiska i opinie) 

Agencja Informacji ds. Energii (EIA) opublikowała w 2011 r. raport  World Shale 
Gas Resources: an Initial Assessment of 14 Regions outside the United States. 
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Wskazała w nim,  że Polska posiada około 5,3 bln m3 gazu łupkowego (wcze-
śniejsze publikacje Wood Mackenzie z 2009 r. mówiły o 1,4 bln m3, a Rostand 
Energy z 2010 r. o 1 bln m3). Jerzy Nawrocki, dyrektor Państwowego Instytutu 
Geologicznego,  wyjaśnił, że rozbieżności te wynikają z kilku elementów: EIA bra-
ła pod uwagę całą powierzchnię działek koncesyjnych, a co za tym idzie, obszarów 
pozbawionych łupków. 

Polskie obliczenia uwzględniały tzw. parametr maksymalny wydobycia gazu  
z określonego złoża już eksploatowanego w USA (tzw. analogu polskiego obszaru 
złożowego), opracowanie EIA nie ma takich danych. Należy zaznaczyć, że analizie 
poddano jedynie Basen Bałtycko-Podlasko-Lubelski1. W 2011 r. EIA opublikowa-
ła również analizę The Golden Age of Gas Scenario, w której podkreśliła rosnącą 
rolę gazu. W 2035 r. gospodarki poszczególnych krajów będą opierały się w po-
równywalnej ilości zarówno na ropie nafotowej, jak i na gazie, w tym na gazie 
skroplonym i z łupków2. 

21 marca 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny wraz z Amerykańską 
Służbą Geologiczną opracował raport oceniający zasoby gazu łupkowego i ropy 
naftowej. Analiza Oceny zasobów wydobywanych gazu ziemnego i ropy naftowej 
w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (Basen Bałtycko-Podlasko-
-Lubelski), obejmuje 39 odwiertów rozpoznawczych wykonanych w latach 1950- 
-1990. Jak podkreślają autorzy analizy, jest to wyłącznie raport otwarcia i będzie on 
wymagał modyfikacji w związku z trwającymi od 2010 r. pracami3. Raport wska-
zuje, że łączne zasoby gazu łupkowego w Polsce dla części lądowej i morskiej 
obszaru bałtycko-podlasko-lubelskiego wynoszą około 2 bilionów m3. Prawdopo-
dobna szacowana ilość to około 346–768 mld m3. Oznacza to, że przy rocznym 
zużyciu 14,5 mld m3 surowca może wystarczyć na około 35–65 lat. Punktem odnie-
sienia stały się warunki amerykańskie, jako szacunkowe (schemat 1). 

Do stycznia 2013 r. wykonano w Polsce 39 odwiertów poszukiwawczych. 
Wśród firm posiadających koncesję można wyróżnić: Chevron Polska Energy Re-
sources, ExxonMobil Exploration (wycofał się w 2012 r.), Production Poland, Ma-
rathon Oil Poland, PKN Orlen, Orlen Upstream, Lotos Petrobaltic, Petrolinvest, 
Wisent Oil & Gas, San Leon Energy, Realm Energy International, Lane Energy 
Poland, Cuadrilla Polska, Dart Energy Poland, Aurelian Oil & Gas Poland, Tali-
sman Energy, BNK Petroleum, DPV Service, Eni, Mac Oil Poland oraz Strzelecki 
Energia4. Podmiotem pomocniczym jest Organizacja Polskiego Przemysłu Poszu-
kiwawczo-Wydobywczego – Związek Pracodawców, która działa od 29 czerwca 

1 M. Masłowska-Bandosz, Łupkowy smak nadziei, 25.04.2012, www.ecomanager.pl/?p=828 
[12.03.2013].

2 Golden Age of Gas Report, World Energy Outlook 2011, www.worldenergyoutlook.org/
goldenageofgas [12.03.2013]. 

3 Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Ocena zasobów wydo-
bywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce 
(Basen Bałtycko-Podlasko-Lubelski), Warszawa 2012, www.pgi.gov.pl [12.03.2013].

4 www.lupkipolskie.pl [12.03.2013].
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2010 r. Została powołana na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach 
pracodawców. OPPPW  stanowi forum wymiany poglądów oraz jest organem 
doradczym dla przedsiębiorstw z sektora naftowego i gazu ziemnego, które pro-
wadzą działalność poszukiwawczą i/lub wydobywczą w Polsce (gaz ziemny, gaz 
łupkowy, ropa naftowa). Członkami są organizacji są m.in. BNK Polska, Chevron 
Polska Energy Resources, ConocoPhillips, Cuadrilla Poland, Eni Polska, Grupa 
Lotos, Lane Resources Poland, Marathon Oil Polska, Nexen Petroleum Polska, 
Orlen Upstream, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, San Leon Poland, 
Strzelecki Energia oraz PGNiG (15 koncesji)5. 

Schemat 1. Ocena zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupko-
wych dolnego paleozoiku w Polsce (Basen Bałtycko-Podlasko-Lubelski)

Źródło: www.pgi.gov.pl/en/dokumenty-in/doc_view/771-raport-pl.html [12.03.2013]. 

4 lipca 2012 r. podpisano porozumienie ramowe między PGNiG, Enea, 
KGHM Polska Miedź, PGE i Tauron Polska Energia. Sojusz ten ma na celu wspólne 
poszukiwanie i wydobycia węglowodorów z łupków. Z powodu braku porozumie-
nia między przedsiębiorstwami 21 lutego 2013 r. podpisano aneks do tej umowy. 
Wyznaczono nowy termin opracowania szczegółowych warunków współpracy,  
w przypadku braku porozumienia umowa wygaśnie 31 grudnia 2013 r.6 Na etapie 
poszukiwania złoża operatorem pozostaje PGNIG, natomiast na etapie wydobycia 
utworzona spółka, która będzie posiadała koncesję eksploatacyjną. Z inicjatywy 

5 www.opppw.pl.
6 Gaz łupkowy: PGNiG, KGHM, Tauron i Enea przedłużyły współpracę, 21.02.2013, www.m.for-

sal.pl/inwestycje/gaz-lupkowy-pgnig-kghm-tauron-i-enea-przedluzyly-wspolprace [22.02.2013].
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PGNiG powstała również Gminna Rada Konsultacyjna w Krokowej, która ma za 
zadanie prowadzenie dialogu społecznego. Ponadto ma być również przeprowa-
dzona kampania informacyjna „Razem o łupkach” na terenach województwa po-
morskiego, pomorsko-kujawskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Kwestie prawne sektora gazu łupkowego reguluje ustawa Ustawa z 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Została znowelizowana 9 czerwca 2011 r.7 
Wskazuje m.in., że utrzymany zostaje obowiązek odrębnych koncesji na poszuki-
wanie i rozpoznanie złoża,  koncesje ogłaszane są przez Ministerstwo Środowiska, 
prawo pierwszeństwa obowiązuje do 5 lat, rozłączono kwestie własności górniczej 
(objęte są nią m.in. złoża węgla kamiennego, metanu, węgla brunatnego, rud me-
tali, złoża wód termalnych, leczniczych i solanek) od złóż kopalin. Od 1 stycznia 
2012 r. kwestia koncesji podlega również procedurze przetargowej, która jest wy-
magana w przypadku ubiegania się kilku podmiotów o jedną koncesję8. 

Obecnie rząd pracuje nad projektem ustawy o wydobywaniu węglowodo-
rów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym. Ustawodawca wskazuje, 
że wpływy z podatków będą plasować się następująco: 5% z gazu ziemnego, 10% 
z ropy naftowej od wartości wydobytego surowca, a dodatkowo 25% od osiągnię-
tych zysków z wydobycia. W konsekwencji ma przynieść to 4% wzrost zysków 
gmin z wydobycia9. Należy jednak podkreślić, że firmy wydobywcze zostaną ob-
ciążone następującymi podatkami: specjalnym podatkiem węglowodorowym, po-
datkiem od wydobycia niektórych kopalin, podatkiem dochodowym od osób praw-
nych, podatkiem od nieruchomości, opłatami za użytkowanie górnicze, opłatami 
eksploatacyjnymi oraz udziałem Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych 
(NOKE) w zyskach z wydobycia. 

Projekt ustawy wskazuje, że pojawią się dwa nowe podmioty, oprócz wska-
zanego już wcześniej Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, którego 
udziałowcami mają być Bank Gospodarstwa Krajowego i Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundusz Pokoleń, który ma gro-
madzić zyski z działalności. Pozostawiono prawo pierwszeństwa rozpoznania zło-
ża, koniecznym warunkiem będzie jednak sporządzenie planu zagospodarowania 
owego złoża. Ustawodawca proponuje natomiast zmiany w wydawaniu koncesji  
w drodze przetargu w ciągu 90 dni, udzielanie koncesji będzie wymagało opinii 
wójta i burmistrza. Co ważne, faza rozpoznawcza nie powinna trwać dłużej niż 
5 lat. Istotnym elementem, który budzi kontrowersje jest podatek w wysokości 
40% od zysku spółek branżowych. Pojawiają się opinie, mówiące, że może on 
odstraszać przyszłych inwestorów. W kwietniu 2013 r. Centrum Legislacji Rządu 
zakończyło etap konsultacji społecznych. 

7 Dz.U. Nr 163, poz. 981.
8 Piotr Woźniak – główny geolog kraju, www.mos.gov.pl/g2/big/2012_01/15782cf41dcf9d-

f81b4b2a417a3fe558.pdf [12.03.2013].
9 Ibidem.
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Z uwagi na dynamikę rozwijającego się przemysłu gazu łupkowego oraz 
brak dostosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze do wszystkich potrzeb 
rynku, pojawiła się propozycja utworzenia nowego stanowiska tzw. Pełnomocni-
ka ds. Wydobycia Węglowodorów. 17 sierpnia 2013 r. rząd wydał rozporządzenie  
w tej sprawie. Pełnomocnik miałby zając się legislacją w zakresie poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania węglowodorów10. 

Od 13 do 15 maja 2012 r. premier Donald Tusk, przebywał w Kanadzie  
w celu uściślenia stosunków ekonomicznych. Celem wizyty była również kwestia 
wydobycia gazu łupkowego. Premier stwierdził wówczas: „Jako odpowiedzialny 
rząd musimy dbać o sprawę eksploatacji gazu łupkowego w perspektywie strate-
gicznej”11. W efekcie podpisano również deklarację o współpracy obu państw w tej 
płaszczyźnie. 

Według byłego szefa Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, problem 
stanowi opłacalność wydobycia gazu łupkowego. Unia poprzez działania doty-
czące ochrony środowiska może bowiem ograniczyć jego opłacalność. Kolejnym 
zagadnieniem jest też odległość inwestycji, dlatego Polska powinna postawić na 
współprace z Azerbejdżanem, który posiada ogromne złoża ropy i gazu12. Według 
Piotra Woźniaka, głównego geologa kraju, 

Branża jest na etapie koncesji poszukiwawczych. Zanim nastąpią pierwsze ruchy w spra-
wie koncesji wydobywczych, jeszcze trochę czasu upłynie. Tempo wierceń jest dość mizerne, a bez 
nich nie da się do wydobycia dojść.  

Wspomniał też, że że ustawodawca ma na celu ochronę samych przedsię-
biorców. Fakt ten ma sprzyjać atrakcyjności rynku i pozwolić na szybszy jego roz-
wój13. W 2011 r. na zlecenie Komisji Europesjkiej Wuppertal Institute fof Climate, 
Environment and Energy opublikował raport  Shale gas and Shale Oil Extraction. 
Impact on the Environment and Human Health14. Stwierdzono w nim, że wydoby-
cie gazu z łupków jest niebezpieczną formą pozyskania surowców i może stanowic 
realne zagrożenie nie tylko dla społeczeństwa, ale i środowiska naturalnego. 

10 Znamy kompetencje pełnomocnika do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów, czeka-
my na działania, 17.08.2013, www.gazlupkowy.pl/znamy-kompetencje-pelnomocnika-do-spraw-roz
woju-wydobywania-weglowodorow-czekamy-na-dzialania [12.03.2013]. 

11 Donald Tusk zakończył wizytę w Kanadzie, 15.05.2012, www.tvpparlament.pl/aktualno-
sci/donald-tusk-zakonczyl-wizyte-w-kanadzie/7367275 [12.03.2013].

12 Jerzy Buzek: gaz łupkowy musi być opłacalny, 29.01.2012, www.polskieradio.pl/5/3/
Artykul/526798,Jerzy-Buzek-gaz-lupkowy-musi-byc-oplacalny [12.03.2013].

13 P. Woźniak uspokaja: podatki od łupków nie uderzą w firmy. Projekt ustawy o węglowo-
dorach pokaże w tym miesiącu, 01.08.2012, www.newseria.pl/news/prawo/p_wozniak_uspokaja-
,p612880861.

14 Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Shale gas and Shale Oil ex-
traction Impact on the environment and human health, 2011, www.europarl.europa.eu/committees/
en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=44388 [12.03.2013].
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W 2011 r. wydano również drugi raport sporządzony przez Energy Infor-
mation Administration, World Shale Gas Resources: An Initial Assessement of 14 
Regions Outside the United States15. Raport wskazał, że Polska posiada ok. 5,3 bln 
m3 surowca, co daje jej 11. miejsce w klasyfikacji globalnej, a pierwsze w Europie. 
Te dwa dokumenty pokazują, że istnieją w Polsce złoża, które mogą sprzyjać opła-
calnym inwestycjom, a co za tym idzie, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 
państwa. 

10 kwietnia 2012 r. Bogusław Sonik złożył w Parlamencie Europejskim ra-
port dotyczący wpływu eksploatacji gazu łupkowego i ropy łupkowej na środo-
wisko naturalne. 25 kwietnia raport został zaprezentowany Komisji ENVI, która 
zleciła jego przygotowanie16. Komisja Ochrony Środowiska oraz Komisja Przemy-
słu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, przyjęły dwa raporty  
w sprawie wydobywania gazu łupkowego (drugi dotyczył przemysłowych i ener-
getycznych aspektów wydobycia gazu i ropy z łupków)17. W raporcie B. Sonika 
odrzucona została poprawka w sprawie zakazu szczelinowania hydraulicznego 
(decyzja leży w gestii państw członkowskich)18. Oba raporty wskazują na pozytyw-
ne stanowisku Unii wobec wydobycia gazu łupkowego. Działania te są bezpiecz-
ne zarówno dla środowiska, jak i ludności pod warunkiem zachowania wszelkich 
środków ostrożności. Wymagany jest również precyzyjny system administracyjno-
-prawny, który ma być ramą dla owej działalności. Powyższe rozwiązania nie mają  
jednak mocy wiążącej, ich celem było zaprezentowanie stanowiska PE. 

19 marca 2013 r. Bogusław Sonik przeprowadził wspólnie z Parliament 
Magazine, debatę „Gaz niekonwencjonalny: jak połączyć bezpieczeństwo ener-
getyczne i środowiskowe?” Poseł podkreślił myśl przewodnią debaty, którą jest 
intensyfikacja prac UE w sektorze gazu łupkowego z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności na każdym z etapów jego wydobycia tak, aby móc w przy-
szłości konkurować z rynkiem amerykańskim19. Obecnie UE prowadzi konsultacje 
społeczne, do 23 kwietnia 2013 r. można było na stronie KE uzupełnić ankietę,  
w połowie roku natomiast mają się odbyć oficjalne spotkania z przedstawicielami 
społeczeństw. 

Stanowiska poszczególnych członków UE również są podzielone. Wśród 
państw, które popierają inwestycje w sektorze gazu łupkowego są m.in. Polska, 

15  EIA, www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas [12.03.2013].
16 B. Sonik, Projekt sprawozdania w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupko-

wego i oleju łupkowego na środowisko (2011/2308(INI)), Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 11.04.2012.

17 N. Tzavela, Projekt sprawozdania w sprawie przemysłowych, energetycznych i innych 
aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych, (2011/2309 (INI)), Komisja Przemysłu, Ba-
dań naukowych i Energii, 30.03.2012, www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/
itre/pr/897/897469/897469pl.pdf [12.03.2013].

18 PE: Dwa „łupkowe” raporty przyjęte, 21.09.2012, www.euractiv.pl/energia-i-srodowisko/
wywiad/pe-dwa-upkowe-raporty-przyjte-003985[12.03.2013].

19 www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/8194 [12.03.2013].
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Litwa, Wielka Brytania i Rumunia. Przeciw są np. Niemcy, Bułgaria i Czechy. 
Unia ogłaszając publicznie poparcie dla wydobycia gazu z łupków jednoznacznie 
określiła swoje stanowisko. Kwestia wydobycia pozostaje jednak w gestii indywi-
dualnej państw członkowskich i tylko od nich zależy, w jakim stopniu rynek gazu 
łupkowego zostanie rozwinięty. 

Według raportu PKN Orlen z 2010 r., gaz z łupków może w najbliższym cza-
sie wpłynąć na zmiany w strefach wpływów na świecie. W przypadku UE posiada-
nie własnych złóż gazu łupkowego ograniczyłoby zależności wobec Gazpromu20. 
Raport wskazuje, że polski sektor gazu łupkowego boryka się z następującymi pro-
blemami: brak jednoznacznej polityki rządu w sprawie rozwoju rynku gazu, brak 
odpowiedniej technologii wydobycia, prawdopodobieństwo, że odwierty wskażą 
niską opłacalność inwestycji21. 

Według Instytutu Kościuszki i raportu z 2011 r., zainteresowanie sektorem 
gazu łupkowego w Polsce wynika z potrzeb ochrony środowiska naturalnego. Pol-
ska gospodarka, uzależniona od węgla kamiennego i brunatnego, wykazuje znacz-
ną emisję CO2.  Instytut wskazuje, że obawy związane z zanieczyszczeniem wód 
podczas wykonywania odwiertów są niewielkie, nie należy obawiać się również 
zużycia wody wymaganej do owego procesu, gdyż sama Warszawa zużywa jej 
rocznie od 4 do 10 razy więcej. Proces szczelinowania podlega monitorowaniu  
i kontroli. Zaniepokojenie społeczeństwa wynika z niewiedzy. Raport podkreślił 
też rosnącą rolę gazu łupkowego na świecie22, wspomniał też, że na rynku gazu 
konwencjonalnego pojawiają się nowi gracze, tj. Chiny i RPA. 

Rozwój sektora gazu łupkowego może zmniejszyć zależność państwa od 
importu surowców energetycznych. Wiele europejskich krajów monitoruje polski 
rynek gazu łupkowego i przygląda się wyzwaniom związanym z jego rozwojem. 
Przykładem do naśladowania jest natomiast rynek USA, z którego państwa powin-
ny czerpać doświadczenie23.

 Negatywne stanowisko wobec gazu łupkowego przedstawiają organizacje 
ekologiczne. Wskazują one na niebezpieczeństwa procesu szczelinowania hydrau-
licznego, tj. przedostawanie się chemikaliów do wód gruntowych. Innym aspektem 
jest olbrzymia ilość wody zużywana do procesu wiercenia i szczelinowania. Dzia-
łania te zatem silnie ingerują w środowisko naturalne. 

Głośnym echem odbiła się w mediach projekcja amerykańskiego filmu Ga-
sland z 2010 r., nakręconego przez Josha Foxa. Przyjęto w nim tezę, że metan 
wydobywany przy odwiertach przenika do wody i wpływa na jej łatwopalność. 
Woda taka nieprzyjemny zapach, ale wywołuje też poważne choroby. Krytycy tego 
stanowiska wskazują, że odpowiednio zabezpieczone odwierty nie mogą powodo-

20 PKN Orlen, Gaz łupkowy – podstawowe informacje, Warszawa 2010, s. 5.
21 Ibidem, s. 9.
22 Instytut Kościuszki, Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i re-

komendacje, Kraków 2011, s. 47.
23 Shale Gas in Europe Revolution or Evolution?, Ernst & Young 2011, s. 23.
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wać przenikania metanu do wód gruntowych. Polemiką z produkcją J. Foxa był 
kolejny film, Truthland24.

W marcu 2013 r. polskie media obiegła informacja, że w ramach pracy nad 
ustawą węglowodorach, prawnie ma też zostać ograniczona rola organizacji eko-
logicznych. Plotki te zdementowało Ministerstwo Środowiska. Grzegorz Cygan 
podkreślił, że 

udział organizacji ekologicznych w postępowaniach jest i będzie możliwy, gwarantują to 
zarówno przepisy polskie, jak i unijne czy konwencja z Aarhus. Celem zmiany jest wyłącznie 
wprowadzenie wymogu rocznego doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie ochrony 
środowiska25.

Rozwóju sektora gazu łupkowego w Polsce – scenariusz pozytywny, 
realistyczny i negatywny

Szacunkowe dane na temat złóż gazu łupkowego będą ogłoszone w 2014 r. Obec-
nie zatem nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ich wydobycie będzie opła-
calne. Jeżeli tak będzie, to prace rozpoczną się dopiero ok. 2020 r. Rozbieżność 
czasowa pokrywa się z innym dużym projektem pozyskania energii przez Polskę, 
jakim jest energetyka jądrowa. Należy zatem założyć trzy warianty: 

• scenariusz pozytywny, w którym Polska stanie się potentatem gazowym, 
zwiększającym tym samym swoje bezpieczeństwo i rolę na arenie międzyna-
rodowej; z pozycji importera stanie się jednym z głównych eksporterów gazu,  
• scenariusz realistyczny, nie wiadomo, jakie wyniki przedstawią analizy, 
dlatego też Polska będzie rozwijać inne możliwe sposoby dywersyfikacji źró-
deł energii,
• scenariusz negatywny, w którym analizy uznają sektor gazu łupkowego 
za nieopłacalny dla przyszłych inwestycji energetycznych, a polska gospo-
darka skupi swoją uwagę na energetyce jądrowej, gazie LNG oraz energii 
odnawialnej (schemat 2).

W przypadku scenariusza pozytywnego, należy założyć całkowitą opłacal-
ność wydobycia złóż gazu łupkowego. W Polsce roczna konsumpcja gazu wynosi 
14 mld m3. Obecnie przemysł produkuje 5 mld m3, pozostałe zapotrzebowanie na 
gaz pokrywane jest głównie przez import z Rosji. Zakładając trafność szacunkową 
PIG, 346–768 mld m3 gazu powinno wystarczyć na około 35–65 lat przy rocznym 
zużyciu 14,5 mld m3. Rozwój sektora gazu łupkowego, w którym szacunkowo 
jest około 140 mld m3 gazu, pozwoliłby na pokrycie krajowe oraz import, przede 
wszystkim do Unii Europejskiej jako potencjalnych partnerów. Nie są wykluczone 

24 www.truthlandmovie.com [12.03.2013].
25 Rząd chce oddzielić prawdziwe organizacje ekologiczne od ekoterrorytów, 25.03.2013, 

www.gazlupkowy.pl/rzad-chce-oddzielic-prawdziwe-organizacje-ekologiczne-od-ekoterrorytow 
[25.03.2013].
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inne kierunki współpracy. Widoczne są postępujące inwestycje spółki Gas-Sys-
tem, która twierdzi, że już w 2015 r. odda do użytku infrastrukturę pozwalającą 
na transport gazu łupkowego. Główne obszary inwestycji to północno-zachodnia 
i środkowa Polska. Posiadanie własnych złóż gazu łupkowego podniosłoby zatem 
bezpieczeństwo energetyczne Polski, wpływając na stabilność i przenosząc punkt 
ciężkości z zależności importowo-eksportowej na eksportowo-importową. 

Schemat 2. Scenariusze rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Inwestycje w gaz łupkowy to również zasilenie przyszłego budżetu gmin, 

powiatów i województw, poprzez opłaty eksploatacyjne. Dodatkowe środki finan-
sowe będą dawały szersze możliwości inwestycyjne. Wiceminister gospodarki Ja-
nusz Piechociński wspomniał też o rozwoju branżz hotelarskiej i gastronomicznej 
na obszarach wydobycia, co widać na przykładzie USA i Kanady26.

W przypadku scenariusza realistycznego Polska będzie realizowała przede 
wszystkim dwie główne inwestycje, tj. prace nad szacowaniem i oceną złóż gazu 
łupkowego oraz przy programie jądrowym. 25 listopada 2011 r. Polska Grupa 
Energetyczna ogłosiła listę potencjalnych miejsc budowy elektrowni jądrowych: 
Choczewo, Żarnowiec oraz Gąski27. 

26 J. Piechociński, Na gazie z łupków skorzystają społeczności lokale, www.mg.gov.pl/
node/18105 [17.04.2013].

27 PGE ogłasza potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej w Polsce, Informacja prasowa, 
25.11.2011.
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12 sierpnia 2010 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt progra-
mu polskiej energetyki jądrowej, który został skierowany do konsultacji międzyre-
sortowych i społecznych, a przyjęty 16 grudnia 2010 r. Planowany rok zakończenia 
to 2022, choć z perspektywy postępujących prac, data inwestycji może ulegać zmia-
nie28. Premier Donald Tusk zapewnił, że Polska nie zrezygnuje z budowy elektrowni 
jądrowej, gdyż nie ma dla tego typu inwestycji alternatywy. Podkreślił jednak, że 
nie należy się śpieszyć z decyzjami, gdyż inwestycja obarczona jest wysokim ry-
zykiem29. Należy tu wspomnieć, że budowa elektrowni wpisana była politykę pol-
skiego rządu w latach 90., jednak inwestycja w Żarnowcu nie została zakończona. 
Scenariusz realistyczny musi zatem opierać się na gospodarce węglowej, która od 
wielu lat jest podstawą rozwoju polskiego przemysłu. W najbliższych latach może 
on nadal stanowić główne źródło energii. Niewielki procent to również energetyka 
odnawialna, ok. 10%, co jest widoczne w licznych inwestycjach geotermalnych np. 
na Podhalu czy farmach wiatrowych (ok. 2% ogólnego udziału w bilansie energe-
tycznym Polski). 

W przypadku scenariusza negatywnego Polska będzie szukać innych kie-
runków i źródeł pozyskania energii. Niskoemisyjna polityka UE, zmusza Polskę 
do poszukiwania innego źródła energii niż węgiel. W ramach strategii Europa 2020 
UE opublikowała Mapę drogową dojścia do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 
roku ( Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 2050). Celem 
jest redukcja emisji gazów o 95% do 2050 r. 

Istotnym aspektem jest terminal LNG w Świnoujściu umożliwiający odbiór 
gazu skroplonego. Obiekt ma być oddany do użytku w 2015 r. Przepustowość ter-
minalu to ok. 5 mld m3, docelowo może to być nawet około ok. 7,5 mld gazu. 
Terminal LNG stanowi również element gazowego korytarza Północ–Południe, 
który ma być łącznikiem z planowanym terminalem Adria LNG oraz gazociągiem 
Nabucco. 

Budowa gazociągu Nabucco stanowi alternatywę dla dostaw gazu z Rosji. 
Problemem jest jednak kwestia złóż na terenach Szach Deniz II w Azerbejdża-
nie30. Wymieniane są następujące trasy transportu surowca: Trans-Adriatic Pipeline 
(TAP): Azerbejdżan, Grecja, Albania, Włochy oraz Nabucco West – Turcja, Bułga-
ria, Rumunia, Węgry, Austria. Decyzja w tej sprawie ma być podjęta w 2013 r.31 Do 
roku 2018 ma zostać wybudowana rura TANAP, dzięki której azerski gaz dotrze do 
Bułgarii32.

28 Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl [12.03.2013].
29 Tusk: nie ma mowy o przerwaniu programu jądrowego, 12.03.2013, www.rynekinfrastruk-

tury.pl/artykul/75/1/tusk-nie-ma-mowy-o-przerwaniu-programu-jadrowego.html [12.03.2013].
30 Zulfugar Agayev and Zoe Schneeweiss, Nabucco West Selected as Potential Route for Aze-

ri Gas, www.bloomberg.com/news/2012-06-28/nabucco-west-selected-as-potentaial-route-for-aze-
ri-gas.html [12.03.2013].

31 www.trans-adriatic-pipeline.com [12.03.2013].
32 TANAP Agreement a Step to Make the Southern Gas Corridor a Reality, 27.10.2012,  

www.naturalgaseurope.com/tanap-agreement-southern-gas-corridor [12.03.2013]. 
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W ramach europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy go-
spodarczej pojawia się projekt infrastruktury gazowej w północno-zachodniej Pol-
sce.  Projekt ma być docelowo połączony z Balitic Pipe. Inwestycja ta ma rozwinąć 
wymianę pomiędzy Polską i Danią, obecnie jest ona w fazie przedinwestycyjnej. 
Planowane ukończenie projektu połączenie odcinka Goleniów–Międzyzdroje– 
–Świnoujście, to rok 2013. 

Ponadto 2 lipca 2012 r. Gaz-System oraz Lietuvous Dujos podpisały umowę 
w sprawie studium wykonalności. Określono potrzebę tworzenia połączenia gazo-
wego pomiędzy Polską a Litwą, analiza ma być przedstawiona w 2013 r. Projekt 
ten jest zawarty w ramach tzw. Programu Transeuropejskiej Sieci Energetycznej 
(TEN-E)33. Połączenie Polski z Litwą jest również elementem strategii BEMIP 
(Baltic Energy Market Interconnection Plan)34. 

Pomimo wskazanych inwestycji, Polska nadal pozostaje zależna od impor-
tu gazu od głównego dostawcy, czyli Rosji. Zależność tę wywołują bowiem kon-
trakty długoterminowe na dostawy gazu. Dlatego Polska będzie rozwijać sektor 
energetyki jądrowej, co w perspektywie długofalowej pozwoli zapobiec brakom  
w dostawach energii. 

Wskazane powyżej rozwiązania są pewną niewiadomą. Nie jest bowiem ja-
sno sprecyzowane, pomimo deklaracji rządowych, jaką drogę wybierze Polska. 
Kreowanie rynku energetycznego jest pewnym procesem, na którego ma wpływ 
szereg czynników. Głównym elementem jest jednak czas. Nieubłagalność postę-
pujących zmian w gospodarkach energetycznych krajów wywołuje pewne tenden-
cje. Wychodzenie im naprzeciw jest kluczowym elementem polityki energetycz-
nej. Polska pomimo pewnych działań nadal nie reaguje elastycznie i efektywnie.  
O sukcesie decyduje szybkość i sprawność. Dlatego też tak istotna jest działalność 
otoczenia politycznego i podejmowanych decyzji. Tematem dyskusji powinny być 
nie tylko nie tylko pozytywne i negatywne skutki inwestycji, ale ich opłacalność 
czasowa. 

Podsumowanie

Implikacje dla międzynarodowej roli Polski na rynku gazu łupkowego można sfor-
mułować następująco: 

• pozyskanie własnych złóż gazu łupkowego pozwoliłoby Polsce podnieść 
bezpieczeństwo energetyczne, niskoemisyjne rozwiązanie pozwoliłoby rów-
nież na spełnienie unijnych wymogów z zakresie emisji CO2,
• złoża gazu łupkowego, generując inwestycje, powodują ożywienie go-
spodarcze kraju, środki finansowe mogłyby stać impulsem do rozwoju gmin, 
powiatów i województw,

33 www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/polska-litwa [14.10.2012].
34 www.ec.europa.eu/energy/infrastructure/bemip_en.htm [12.03.2013].
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• wzrost zależności eksportowo-importowej pozwoliłby Polsce na kreowa-
nie nowego stanowiska w międzynarodowych relacjach handlowych, jest to 
istotne zwłaszcza z powodu dobrej lokalizacji w Europie (centralne położenie), 
oraz zależności importowej UE od dostaw gazu z Rosji, 
• państwa w Europie, w porównaniu z USA, są obecnie w fazie szaco-
wania złóż, dyskusji politycznych na temat ich opłacalności i skutków dla 
środowiska naturalnego. Sukces USA wskazuje jednak, że sektor ten może 
być opłacalny, dlatego kryterium czasowe będzie tu najważniejsze. Podjęcie 
ryzyka i postawienie na ten sektor może wygenerować nowe układy han-
dlowe w Europie. Państwa, które zdecydują się jako pierwsze, będą ponosić 
największe ryzyko, ale i mogą stać się głównymi potentatami w tym sektorze.


