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Konferencja pt. Gaz ³upkowy jako nowy element polskiego rynku energii
Warszawa, 30.11.2010
Pod koniec listopada w Warszawie odby³a siê konferencja pt. Gaz ³upkowy jako nowy element polskiego rynku
energii pod patronatem honorowym ministrów: œrodowiska, spraw zagranicznych i gospodarki. Organizatorem
spotkania by³ dziennik Rzeczpospolita. Konferencja dotyczy³a przysz³oœci gazu ³upkowego (shale gas) na polskim
rynku energetycznym i sk³ada³a siê z trzech sesji:
 Polski gaz ³upkowy – rzeczywistoœæ czy fikcja?;
 Perspektywy poszukiwañ i wydobycia gazu ³upkowego w Polsce;
 Uwarunkowania wydobycia i produkcji gazu ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych – obowi¹zki i mo¿liwoœci
w³aœciciela koncesji.
W pierwszej sesji udzia³ wziêli: dr Henryk Jacek Jezierski – g³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, dr Miko³aj Budzanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, Katarzyna
Kacperczyk – zastêpca dyrektora Departamentu Polityki
Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i
Wies³aw Prugar – prezes ORLEN Upstream. Uczestnicy
szukali odpowiedzi na pytanie postawione w tytule panelu
– czy, a jeœli tak, to kiedy polski gaz ³upkowy zmieni kszta³t
europejskiego rynku energii. Minister Jezierski wskaza³ na
du¿e zainteresowanie polskich i zagranicznych inwestorów niekonwencjonalnymi z³o¿ami gazu w Polsce – dotychczas przyznano 70 koncesji poszukiwawczych. Stwierdzi³
równie¿, ¿e proces rozpoznania skoñczy siê za kilka lat i ¿e
dopiero wtedy bêdzie mo¿na odpowiedzialnie mówiæ o
rzeczywistym potencjale gazu ³upkowego. Wed³ug ministra eksploatacja przemys³owa bêdzie mo¿liwa nie wczeœniej ni¿ za 10–15 lat.
Podsekretarz Budzanowski, zapytany o przewidywan¹
datê wpisania gazu ³upkowego do strategii bezpieczeñstwa
energetycznego kraju, odpowiedzia³, ¿e nast¹pi to prawdopodobnie po 2022 r. – do tego czasu bowiem Polskê obowi¹zuje umowa na dostawê gazu z Rosji. Wydobycie gazu
³upkowego pozostanie, jego zdaniem, jeszcze d³ugo w sferze planów – dopóki siê one nie ziszcz¹, nale¿y kontynuowaæ wykorzystywanie z³ó¿ konwencjonalnych i przygotowywaæ jednoczeœnie zaplecze infrastrukturalne do eksploatacji gazu ³upkowego.

Dyrektor Kacperczyk przyzna³a, ¿e shale gas – oprócz
znaczenia ekonomicznego – bêdzie mieæ dla nas tak¿e znaczenie geopolityczne i z pewnoœci¹ wp³ynie na zmianê
uk³adu si³ w Europie. Dlatego te¿ Ministerstwo Spraw
Zagranicznych uznaje gaz ³upkowy za wielk¹ szansê dla
Polski i wspiera tworzenie sprzyjaj¹cego klimatu do dzia³añ zwi¹zanych z poszukiwaniem i (w przysz³oœci) eksploatacj¹ tego surowca.
O perspektywach poszukiwañ i wydobycia gazu ³upkowego w Polsce dyskutowali w czasie drugiej sesji konferencji: prof. Stanis³aw Nagy z Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, dr Pawe³ Pietraszek (niezale¿ny
ekspert), Tomasz Minkiewicz (CMS Cameron McKenna),
Wies³aw Prugar i Pawe³ Poprawa z Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego.
Uczestnicy panelu mówili o postêpie prac poszukiwawczych w Polsce i towarzysz¹cych im barierach technologicznych i kapita³owych, o spodziewanych efektach badañ
i o szansach na przemys³owe wydobycie gazu ³upkowego.
W ostatniej sesji, dotycz¹cej uwarunkowañ wydobycia
i produkcji gazu ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych, uczestniczyli: Ewa Zalewska – dyrektor Departamentu Geologii i
Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Œrodowiska,
Andrzej Koz³owski – dyrektor wykonawczy ds. strategii i
zarz¹dzania projektami w PKN Orlen oraz radcy prawni –
Pawe³ Grzejszczak i Piotr Spaczyñski. Goœcie dyskutowali
o nowym projekcie ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
którym obecnie zajmuje siê sejm. Podkreœlili koniecznoœæ
zagwarantowania przedsiêbiorcom, którzy posiadaj¹ ju¿
koncesje poszukiwawcze, prawa pierwokupu koncesji na
eksploatacjê. Rozmowa objê³a tak¿e kwestie obowi¹zków i
mo¿liwoœci w³aœcicieli koncesji w Polsce. Na koniec spotkania zaprezentowane zosta³y raporty dotycz¹ce budowy
sektora gazu ³upkowego w Polsce.
Tematem shale gas interesuj¹ siê dziœ nie tylko geolodzy,
ale tak¿e politycy, ekonomiœci i coraz wiêcej „zwyk³ych”
ludzi, cieszy wiêc kolejna poœwiêcona temu zagadnieniu konferencja z udzia³em specjalistów i przedstawicieli rz¹du.
Informacja o spotkaniu znalaz³a siê w Rzeczpospolitej z 1 grudnia 2010 r. w dodatku Ekonomia (zob. tak¿e:
http://www.rp.pl/artykul/571942.html).
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