
Konferencja „Polski gaz ziemny 2020 –
prawo, perspektywy, podatki”

Jak wskazuje tytu³ spotkania, które odby³o siê 21 listo-
pada 2012 r. w Warszawie, jego organizatorzy – Izba
Gospodarcza Gazownictwa i Organizacja Polskiego
Przemys³u Poszukiwawczo-Wydobywczego – wyznaczyli sobie
ambitne zadanie. Nakreœlenie perspektyw rozwoju bran¿y
gazowej w Polsce do 2020 roku, w sytuacji gdy nie s¹ zna-
ne jeszcze podstawowe dane co do wielkoœci zasobów to
niew¹tpliwe trudna sztuka. Na ile siê uda³a? Wydaje siê, ¿e
czêœæ w¹tpliwoœci zosta³a wyjaœniona, jednak pozosta³o
sporo niewiadomych.

Konferencja, która odby³o siê w warszawskim hotelu
„Sheraton”, zgromadzi³a ponad setkê wybitnych uczestni-
ków – pos³ów i senatorów, urzêdników administracji
pañstwowej i samorz¹dowej, przedstawicieli sektora
poszukiwawczego i wydobywczego, prawników i dorad-
ców podatkowych oraz publicystów i analityków rynku
gazowego. Obecni byli te¿ geolodzy, miêdzy innymi z
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego.

Rangê spotkania podkreœla³ honorowy patronat mini-
sterstw: skarbu pañstwa, œrodowiska i finansów oraz osobi-
sty udzia³ ministra skarbu Miko³aja Budzanowskiego i
g³ównego geologa kraju wiceministra Piotra WoŸniaka.

Spotkanie otworzy³ minister Budzanowski. Podkreœli³,
¿e warszawska konferencja odbywa siê w bardzo wa¿nym
momencie dla losów polskiego gazu z ³upków, poniewa¿ w
Strasburgu trwa debata na temat efektów œrodowiskowych
i gospodarczych, jakie mo¿e przynieœæ zagospodarowania
nowych z³ó¿. O jej znaczeniu œwiadczy udzia³ a¿ czterech
unijnych komisarzy, co nigdy dot¹d siê nie zdarzy³o.

– Wyniki debaty w Parlamencie Europejskim bêd¹
mia³y istotne znaczenie dla naszego kraju i zgromadzonych
na dzisiejszej konferencji przedsiêbiorców – powiedzia³
minister skarbu.

W dalszej czêœci swego wyst¹pienia minister skupi³ siê
na charakterystyce zmian prawnych i fiskalnych zapro-
ponowanych przez rz¹d. Wyjaœni³, ¿e by³y one nieuchronne,
a ich celem jest miêdzy innymi skierowanie wiêkszej czê-
œci œrodków do spo³ecznoœci lokalnych i uproszczenie pro-
cedur administracyjnych, wzorem zastosowanych przy
budowie terminalu LNG w Œwinoujœciu. Podkreœli³ przy
tym, ¿e prawo musi byæ elastyczne, a jego g³ówn¹ funkcj¹
ma byæ stymulowanie wzrostu gospodarczego, a nie pobie-
ranie danin. Potwierdzi³, ¿e celem rz¹du jest osi¹gniêcie
samowystarczalnoœci gazowej do roku 2020, kiedy to

wygasa kontrakt jamalski, zauwa¿y³ jednak, ¿e nie bêdzie
to mo¿liwe bez intensyfikacji wysi³ków.

– Jeœli chcemy widzieæ siebie w 2020 r. jako dostarczy-
ciela 10 mld m3 gazu, nale¿y przyspieszyæ kilkakrotnie pra-
ce nad wykonywaniem odwiertów poszukiwawczych –
podkreœli³ minister Budzanowski.

Wies³aw Prugar, prezes Zarz¹du Organizacji Polskiego
Przemys³u Poszukiwawczo-Wydobywczego i prezes PKN
Orlen Upstream poruszy³ w¹tek nak³adów inwestycyj-
nych.

– Wstêpne szacunki pokazuj¹, ¿e na poszukiwania i
wydobycie gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych trzeba
bêdzie wydaæ oko³o 250 mld z³otych. To kwota porówny-
walna z sum¹ rocznych przychodów bud¿etu pañstwa –
powiedzia³ Prugar.

Po wyst¹pieniach wprowadzaj¹cych konferencja
toczy³a siê w ramach trzech paneli dyskusyjnych. Ich
uczestnicy – prawnicy, przemys³owcy i decydenci poli-
tyczni przygotowuj¹cy otoczenie prawne eksploatacji gazu
– poruszyli szereg istotnych w¹tków, interpretuj¹c niekie-
dy po raz pierwszy kierunek zmian prawnych i podatko-
wych. Do takich wyst¹pieñ nale¿a³y wyjaœnienia wice-
ministra finansów Macieja Grabowskiego i wiceministra
œrodowiska Piotra WoŸniaka, który stwierdzi³, ¿e maksy-
malne obci¹¿enie koncernów wydobywczych bêdzie
wynosi³o najwy¿ej 40% zysku brutto i nie bêdzie zwiêk-
szane, by zachowaæ konkurencyjnoœæ Polski na tle innych
pañstw, bogatych w zasoby potencjalnie gazonoœnych
³upków.

Niestety, wiele pytañ przedsiêbiorców pozosta³o bez
odpowiedzi. Podsumowa³ to jeden z uczestników 2. panelu
Marcin Matyka z kancelarii prawnej DLA Piper, konklu-
duj¹c, ¿e „jest jeszcze za wczeœnie na regulacje szcze-
gó³owe, albowiem model ekonomiczny polskiego prze-
mys³u gazowego mo¿e byæ zupe³nie inny ni¿ zak³adany
obecnie. Podatki pojawi¹ siê wraz z zyskiem, a ten bior¹c
pod uwagê ogromne nak³ady inwestycyjne nie wyst¹pi
wczeœniej ni¿ w roku 2025”.

Wydaje siê jednak, ¿e dyskusja potrzebna jest ju¿ dzi-
siaj – po czêœci by uspokoiæ przedsiêbiorców, po czêœci by
poznaæ ich stanowiska i odpowiednio wczeœnie zareago-
waæ. A ¿e debata wygl¹da czasami jak katalog w¹tpliwoœci,
no có¿ – ten przemys³ dopiero siê rodzi i musi sam wypra-
cowaæ sobie ramy prawne najlepiej przystaj¹ce do naszej
rzeczywistoœci.

Miros³aw Rutkowski
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