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A b s t r a c t. The article describes the development of exploration work in the field of unconventional hydrocarbon
deposits (primarily shale gas) in Poland and presents the current progress of operations – number of licenses and
license holders, completed drillings and special treatments (hydraulic fracturing). It also informs about the legisla-
tive changes planned by the governmental authorities whose aim is to boost the development of the oil and gas
industry, as well as to ensure fair division of revenue from extraction of hydrocarbons between license holders,
the State Treasury and local self-governments.
The article also lists the most important initiatives of the Ministry of the Environment concerning the environmental

and social conditions of shale gas exploration (environmental monitoring of operations and information and education activities).
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Kiedy w marcu 2010 r. na ³amach Przegl¹du Geologicz-
nego ukaza³ siê artyku³ dotycz¹cy koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów w Polsce (Zalewska,
2010), gaz z ³upków i inne rodzaje wêglowodorów ze z³ó¿
niekonwencjonalnych (gaz zamkniêty, metan pok³adów
wêgla) dopiero zaczyna³y interesowaæ przedsiêbiorców,
a ich poszukiwania by³y na zupe³nie pocz¹tkowym etapie.
Wed³ug stanu na 1 marca 2010 r. obowi¹zywa³o ³¹cznie
51 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwen-
cjonalnych z³ó¿ wêglowodorów (z wy³¹czeniem metanu
pok³adów wêgla). Przez ponad trzy lata ³¹czna liczba tych
koncesji podwoi³a siê i 1 maja 2013 r. obowi¹zywa³o ju¿
110 koncesji (tab. 1). Powiêkszy³o siê tak¿e grono konce-
sjonariuszy – w marcu 2010 r. prace prowadzi³o 16 firm,
obecnie dzia³a ich ju¿ ponad 30.

W pierwszej po³owie 2010 r. na terenie Polski nie by³o
jeszcze ani jednego otworu poszukiwawczego za gazem
z ³upków; na pocz¹tku maja br. ukoñczone by³y ³¹cznie
44 otwory (ryc. 1, tab. 2).

W poszukiwaniach gazu z ³upków kluczowe jest wyko-
nywanie otworów krzywionych, które zwiêkszaj¹ powierzch-
niê kontaktu z formacj¹ ³upkow¹, oraz zabiegów specjal-
nych (m.in. szczelinowania hydraulicznego), które uwal-
niaj¹ wêglowodory uwiêzione w ³upkach. Do 1 maja 2013 r.
koncesjonariusze wykonali ³¹cznie 10 otworów z odcinka-
mi krzywionymi i 18 zabiegów szczelinowania (zarówno
w otworach pionowych, jak i krzywionych).

Prace poszukiwawcze dotycz¹ce gazu z ³upków przebie-
gaj¹ na najwiêksz¹ skalê przede wszystkim na Pomorzu.
W województwie pomorskim, prawie w ca³oœci objêtym
koncesjami, dzia³aj¹ce w regionie firmy wykona³y dotych-
czas 18 otworów, czyli ponad 40% wszystkich wierceñ
(ryc. 1, tab. 2). Drugim po Pomorzu regionem najwiêk-
szego zainteresowania spó³ek poszukiwawczych jest Lubel-
szczyzna. W województwie lubelskim obowi¹zuje 27 kon-
cesji, na których obszarze ukoñczono 11 otworów poszu-
kiwawczych. Na Mazowszu, gdzie obecnie obowi¹zuje
28 koncesji, wykonano do tej prory szeœæ wierceñ. W woje-

wództwach kujawsko-pomorskim i warmiñsko-mazurskim
inwestorzy koncentruj¹ prace na znacznie mniejszym obsza-
rze i ³¹cznie wykonali dopiero cztery otwory poszukiwaw-
cze (jeden jest w trakcie wiercenia).

Poza pasem ci¹gn¹cym siê od S³upska przez Warszawê
do Hrubieszowa prace dotycz¹ce gazu z ³upków tocz¹ siê
tak¿e w innych regionach Polski – na styku województw
lubuskiego, wielkopolskiego i dolnoœl¹skiego (trzy ukoñ-
czone wiercenia) i w województwie œwiêtokrzyskim (dwa
wiercenia). Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿
znajduj¹ siê tak¿e w innych województwach oraz na Ba³tyku,
jednak do tej pory nie wykonano tam ¿adnych wierceñ.

Mimo ¿e pod wzglêdem liczby wierceñ Polska znacz¹co
wyprzedza inne pañstwa w Europie, jest ich wci¹¿ zbyt
ma³o, by umo¿liwiæ oszacowanie zasobów z³ó¿ i przejœcie
do fazy wydobywczej. Konieczne jest wykonanie jeszcze
dziesi¹tek kolejnych otworów, zanim koncesjonariusze
bêd¹ mogli udokumentowaæ z³o¿a i rozpocz¹æ eksploata-
cjê. W najbli¿szych latach, zgodnie z zapisami udzielonych
przez ministra œrodowiska koncesji, inwestorzy wykonaj¹
do 333 otworów poszukiwawczych, z czego 123 obowi¹z-
kowo, a 210 – opcjonalnie. Dziêki tym wierceniom za kilka
lat poznamy potencja³ polskich ³upków i dowiemy siê, jakimi
zasobami dysponujemy. Dotychczas minister œrodowiska nie
wyda³ ¿adnej koncesji na wydobywanie gazu z ³upków.

Aktualne informacje m.in. na temat liczby udzielonych
przez ministra œrodowiska koncesji i z³o¿onych wniosków
koncesyjnych, podmiotów posiadaj¹cych koncesje, wyko-
nanych otworów, a tak¿e przeprowadzonych w nich zabie-
gów mo¿na znaleŸæ na specjalnej stronie internetowej
Ministerstwa Œrodowiska poœwiêconej gazowi z ³upków:
lupki.mos.gov.pl.

PRAWO

W lutym 2013 r. Ministerstwo Œrodowiska przedstawi³o
do konsultacji spo³ecznych i uzgodnieñ miêdzyresortowych
kompleksow¹ nowelizacjê ustawy „Prawo geologiczne
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i górnicze” oraz oœmiu innych ustaw (m.in. ustawy o Inspek-
cji Ochrony Œrodowiska, „Prawa ochrony œrodowiska” oraz
ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko). Równoczeœnie
rozpoczê³y siê konsultacje projektu zmiany rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko przedstawionego
przez Generaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska. Nowe
przepisy bêd¹ dotyczy³y zarówno konwencjonalnych, jak
i niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów (w tym gazu
z ³upków).

Nowelizacja ma na celu dostosowanie systemu praw-
nego reguluj¹cego sektor naftowo-gazowy (w czêœci doty-
cz¹cej tzw. upstream, czyli fazy poszukiwañ i produkcji) do
wyzwañ i mo¿liwoœci, jakie nios¹ ze sob¹ rozwój technolo-
gii wydobywczych oraz sytuacja gospodarcza na œwiecie.

Nowe prawo unowoczeœni procedurê koncesyjn¹ odnoœ-
nie do wêglowodorów m.in. poprzez zmianê rodzajów konce-
sji (zamiast obecnie funkcjonuj¹cych trzech typów koncesji
bêdzie obowi¹zywa³ tylko jeden) i redukcjê obci¹¿eñ
regulacyjnych dotycz¹cych badañ geofizycznych poprze-
dzaj¹cych wiercenia. Wybór koncesjonariuszy nast¹pi
tylko w drodze przetargu, do którego przyst¹pi¹ wy³¹cznie
podmioty ocenione wczeœniej jako wiarygodne finansowo,
posiadaj¹ce technologie i doœwiadczenie w bran¿y oraz
gwarantuj¹ce dzia³alnoœæ bez szkody dla bezpieczeñstwa
publicznego. Zmienione przepisy umo¿liwi¹ tak¿e wspól-
ne wykonywanie koncesji (dzielenie praw i obowi¹zków)
przez kilka podmiotów dziêki formie umowy o wspó³pracy
(joint operating agreement). Powo³any zostanie tak¿e inwe-
stor z poœrednim udzia³em Skarbu Pañstwa – Narodowy
Operator Kopalin Energetycznych (NOKE) – który bêdzie
bra³ udzia³ w dzia³alnoœci rozpoznawczej i wydobywczej
oraz wspó³uczestniczy³ w kosztach i zyskach.

Innym za³o¿eniem projektu zmian jest podwy¿szenie
dochodów gmin z tytu³u wydobywania wêglowodorów
(tzw. op³ata eksploatacyjna) oraz zapewnienie dochodów
równie¿ powiatom i województwom (obecnie dochody

trafiaj¹ jedynie do gmin). Kwestie dotycz¹ce podatków od
wydobywania wêglowodorów znajd¹ siê w osobnej usta-
wie, której projekt opracowa³o Ministerstwo Finansów.

W projekcie legislacyjnym znalaz³y siê tak¿e zapisy doty-
cz¹ce utworzenia Funduszu Pokoleñ, który bêdzie inwesto-
waæ pochodz¹ce z NOKE zyski. Maj¹ byæ one przeznaczane
m.in. na inwestycje w edukacjê, szkolnictwo wy¿sze, naukê,
badania i rozwój oraz na wspieranie systemu emerytalnego.

Proponowane prawo ma ponadto za zadanie uproœciæ
i doprecyzowaæ przepisy œrodowiskowe (nie tylko doty-
cz¹ce wêglowodorów) oraz wzmocniæ system monitoro-
wania i kontroli prawid³owego wykonywania koncesji.
G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska uzyska dodatkowe
kompetencje nadzoru geologicznego i znacz¹co wesprze
dzia³ania ministra œrodowiska w procesie przetargowym
oraz w zakresie kontroli wykonywania obowi¹zków wyni-
kaj¹cych z udzielonych koncesji.

Szczegó³owe informacje na temat stanu zaawansowania
prac legislacyjnych mo¿na znaleŸæ na stronach interneto-
wych Ministerstwa Œrodowiska (www.mos.gov.pl) i Mini-
sterstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl).

OCHRONA ŒRODOWISKA

Rol¹ ministra œrodowiska, oprócz udzielania koncesji,
jest te¿ zapewnienie wystarczaj¹cej ochrony œrodowiska
podczas prowadzonych na podstawie tych koncesji prac.
Ochronê tê realizuje on poprzez nadzór nad dzia³alnoœci¹
Wy¿szego Urzêdu Górniczego i Inspekcji Ochrony Œrodowi-
ska, które kontroluj¹ dzia³alnoœæ koncesjonariuszy w zakresie
przestrzegania przepisów œrodowiskowych i dotycz¹cych
bezpieczeñstwa2. Ministrowi podlega równie¿ generalny
dyrektor ochrony œrodowiska, który z kolei powo³uje regio-
nalnych dyrektorów ochrony œrodowiska zajmuj¹cych siê
m.in. wydawaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach poszukiwania i rozpoznawania z³ó¿ wêglowodorów.

Minister œrodowiska zleca tak¿e badania wp³ywu prac
zwi¹zanych z gazem z ³upków na stan œrodowiska. W 2011 r.
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
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Data
Date

Liczba koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie
Number of licenses for prospection and exploration

wy³¹cznie konwencjonalnych
z³ó¿ wêglowodorów

conventional hydrocarbon deposits only

konwencjonalnych i niekonwen-
cjonalnych z³ó¿ wêglowodorów*

both conventional and unconventional
hydrocarbon deposits*

wy³¹cznie niekonwencjonalnych
z³ó¿ wêglowodorów*

unconventional hydrocarbon
deposits only*

³¹czna*
total*

1.03.2010 159 40 11 210

1.03.2011 148 69 11 228

1.03.2012 144 95 16 255

1.03.2013 134 97 14 245

1.05.2013 131 96 14 241

*Z wy³¹czeniem metanu pok³adów wêgla / Excluding coalbed methane.

Tab. 1. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów (z wy³¹czeniem metanu pok³adów wêgla) w latach 2010–2013
Table 1. Licenses for prospection and exploration of hydrocarbon deposits (excluding coalbed methane) in 2010–2013

2Zakres dzia³ania i kompetencje urzêdów górniczych, a tak¿e wyniki ich kontroli s¹ opisane w artykule Krzysztofa Króla
pt. „Poszukiwania niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów w aspekcie dzia³alnoœci organów nadzoru górniczego” (patrz str. 345),
a inspekcji ochrony œrodowiska – w artykule Aleksandry Sk¹pskiej pt. „Dzia³ania organów Inspekcji Ochrony Œrodowiska w zakresie
kontroli dzia³alnoœci zwi¹zanej z poszukiwaniami gazu z ³upków” (patrz str. 343).



Badawczy wykona³ ocenê oddzia³ywania zabiegu szczeli-
nowania hydraulicznego na ró¿ne elementy œrodowiska
(PIG-PIB, 2011)3. Zespó³ badawczy z³o¿ony ze specjali-
stów ró¿nych dziedzin przeanalizowa³ przede wszystkim
wp³yw zabiegu na wody powierzchniowe i podziemne,
powietrze (emisje gazowe i ha³as) i gleby oraz sprawdzi³,

czy szczelinowanie nie wywo³a³o trzêsieñ ziemi. Wyniki
raportu by³y pozytywne – szczelinowanie nie spowodowa³o
znacz¹co negatywnego wp³ywu na œrodowisko. W opinii
jego autorów – przy zachowaniu najlepszych praktyk i sto-
sowaniu siê do obowi¹zuj¹cych przepisów – zabieg ten
mo¿e byæ bezpiecznie wykonywany.
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PL-1992

zakoñczone otwory poszukiwawcze za gazem z ³upków
shale gas drillings completed

otwory poszukiwawcze za gazem z ³upków w trakcie realizacji
shale gas drillings in progress

koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ gazu z ³upków
shale gas prospection and exploration licenses

wnioski na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ gazu z ³upków
shale gas prospection and exploration applications

wnioski na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ gazu z ³upków
z³o¿one zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”
shale gas prospection and exploration applications submitted
in accordance with the article 46 of the Geological and Mining Law

koncesje na poszukiwanie
i rozpoznawanie konwencjonalnych z³ó¿ gazu
conventional gas prospection and exploration licenses

wnioski na poszukiwanie
i rozpoznawanie konwencjonalnych z³ó¿ gazu
conventional gas prospection and exploration applications

Uk³ad wspó³rzêdnych:
Coordinate system:

Opracowali:
Authors:

Ryc. 1. Otwory poszukiwawcze za gazem z ³upków na tle mapy koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów (stan na
1 maja 2013 r.). �ród³o: Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy (zmieniono)
Fig. 1. Shale gas drillings at the background of the map of licenses for prospection and exploration of hydrocarbon deposits (as of May 1,
2013). Source: Polish Geological Institute – National Research Institute (modified)

3Wiêcej informacji na temat zakresu i wyników raportu mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego – Pañstwowego Instytutu Badawczego (www.pgi.gov.pl).



W 2012 r. rozpocz¹³ siê kolejny projekt monitoringu
œrodowiskowego na zlecenie ministra, tym razem reali-
zowany przez Generaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska
(m.in. z udzia³em Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego). Zakres tematyczny
i zasiêg tego projektu s¹ znacznie szersze ni¿ wczeœniej-
szego badania, obejmuj¹ bowiem kilka poligonów badaw-
czych i ca³y proces inwestycyjny – od etapu zerowego
(przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac) a¿ do rekultywa-
cji terenu nastêpuj¹cej po likwidacji zak³adu wykonuj¹cego
roboty. Ca³oœciowe wyniki tego badania poznamy prawdo-
podobnie dopiero w 2014 r.

INFORMACJA I EDUKACJA

Minister œrodowiska, wiedz¹c, jak wa¿ne jest wsparcie
spo³eczne dla projektów energetycznych, przyk³ada du¿¹
wagê do dzia³añ informacyjno-edukacyjnych zwi¹zanych
z niekonwencjonalnymi z³o¿ami wêglowodorów. Z tego
powodu od pocz¹tku obecnoœci firm poszukiwawczych
w Polsce na stronie internetowej ministerstwa znajduje
siê specjalna zak³adka poœwiêcona gazowi z ³upków (daw-
niej www.mos.gov.pl/shale_gas, obecnie lupki.mos.gov.pl),
w której mo¿na znaleŸæ wszystkie najwa¿niejsze informa-
cje dotycz¹ce udzielonych koncesji i stanu prac.

W kwietniu 2013 r. Ministerstwo Œrodowiska rozpoczê³o
kampaniê informacyjn¹ i dialog ze spo³eczeñstwem na
temat gazu z ³upków. Dzia³ania te s¹ finansowane ze œrod-
ków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i skierowane przede
wszystkim do mieszkañców dwóch najbardziej perspekty-
wicznych pod wzglêdem zasobów gazu regionów, czyli
pó³nocnej Polski (województw: pomorskiego, kujawsko-
-pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego) i Lubelszczyzny.
G³ównym celem kampanii jest dostarczenie wszystkim zain-
teresowanym osobom rzetelnych informacji na temat gazu
z ³upków oraz umo¿liwienie im zabrania g³osu w debacie
o przysz³oœci tego Ÿród³a energii w Polsce. Na stronie inter-
netowej lupki.mos.gov.pl bêdzie mo¿na zadaæ dowolne
pytanie dotycz¹ce poszukiwania i wydobywania gazu z ³up-
ków – bêd¹ na nie odpowiadali eksperci z dziedziny geologii
i ochrony œrodowiska. Z kolei na jesieni 2013 r. na Lubelsz-
czyŸnie i w pó³nocnej Polsce odbêd¹ siê dwa wys³ucha-
nia publiczne, do których zaproszeni zostan¹ mieszkañcy
tych regionów, przedstawiciele administracji samorz¹do-
wej, organizacji pozarz¹dowych i firm poszukiwawczych
oraz parlamentarzyœci i naukowcy. Ka¿dy zarejestrowa-
ny uczestnik bêdzie mia³ prawo do przedstawienia swojej
opinii na temat gazu z ³upków. Przebieg i wnioski p³yn¹ce
z kampanii zostan¹ opublikowane pod koniec 2013 r.
Wiêcej informacji na temat ca³ej kampanii bêdzie mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej lupki.mos.gov.pl.

Minister œrodowiska wspiera tak¿e dzia³ania infor-
macyjno-edukacyjne innych podmiotów (administracji
samorz¹dowej, organizacji pozarz¹dowych itd.), obejmu-
j¹c patronatem honorowym najwa¿niejsze wydarzenia zwi¹-
zane z wêglowodorami ze z³ó¿ niekonwencjonalnych oraz
bior¹c udzia³ w konferencjach, seminariach i spotkaniach.
W 2012 r. na zlecenie ministra Narodowy Fundusz Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej og³osi³ konkurs na
przeprowadzenie kampanii informacyjnych i konferencji
na temat gazu z ³upków skierowanych do mieszkañców
i przedstawicieli administracji samorz¹dowej z regionów
poszukiwañ; od wiosny 2013 r. laureaci tego konkursu
realizuj¹ swoje projekty na terenie ca³ej Polski4.
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4Jednym z laureatów konkursu jest Fundacja Rozwi¹zañ Eko-Energetycznych, która realizuje kampaniê „Razem o £upkach”.
Wiêcej o kampanii mo¿na przeczytaæ w artykule Piotra Stankiewicza pt. „»Razem o £upkach«: czyli jak prowadziæ dialog publiczny
przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu z ³upków” (patrz str. 374).

Województwo
Voivodeship

Liczba koncesji
na poszukiwanie

i/lub rozpoznawanie
z³ó¿ gazu z ³upków
Number of shale gas

prospection and
exploration licenses

Liczba otworów
poszukiwawczych
za gazem z ³upków

Number of shale gas
drillings

dolnoœl¹skie 8 1

kujawsko-pomorskie 10 1

lubelskie 27 11

lubuskie 3 2

³ódzkie 6 0

ma³opolskie 0 0

mazowieckie 28 6

opolskie 7 0

podkarpackie 4 0

podlaskie 2 0

pomorskie 23 18

œl¹skie 6 0

œwiêtokrzyskie 4 2

warmiñsko-mazurskie 18 3

wielkopolskie 9 0

zachodniopomorskie 2 0

Tab. 2. Stan zaawansowania prac poszukiwawczo-rozpoznaw-
czych za gazem z ³upków w podziale na województwa (stan na
1 maja 2013 r.)
Table 2. Progress in prospection and exploration work concerning
shale gas, broken down into voivodeships (as of May 1, 2013)


