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Akty prawne związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem 

węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych 
 

Dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej 

Poszczególne aspekty poszukiwań i wydobycia poruszane są w kilkunastu aktach prawnych, 
jednak obecnie brak jest kompleksowego, całościowego uregulowania prawnego dla tej 
branży. Przepisy odwołujące się w sposób bezpośredni do tematyki węglowodorów zawarte 
są w jednej dyrektywie, natomiast pozostałe aspekty związane z poszukiwaniem 
i eksploatacją złóż (np. wytwarzanie odpadów, bezpieczeństwo pracy, oddziaływanie na 
środowisko, kwestie społeczne, itp.) poruszane są dodatkowo w kilkunastu aktach prawnych. 

 Dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania  z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i produkcj ę węglowodorów 

Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994, str. 3 

Celem dyrektywy jest zapewnienie równych szans dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 
W dokumencie określono kryteria przyznawania wyłącznego prawa poszukiwania, badania lub 
wydobycia węglowodorów mające zapewnić, by procedury ubiegania się o wydanie zezwolenia 
opierały się na warunkach obiektywnych i  niedyskryminacyjnych. Poza wymienieniem minimalnego 
zestawu kryteriów dyrektywa zezwala państwom członkowskim na nakładanie innych wymogów 
i warunków w zakresie wykonywania działań objętych dyrektywą, pod warunkiem, że są one 
uzasadnione wymogami koniecznymi, leżącymi w interesie ogółu. 

  

Dyrektywa 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. doty cząca minimalnych 
wymaga ń dotycz ących poprawy bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zakładów górniczych wydobywaj ących kopaliny otworami 
wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegółowa w roz umieniu art. 16 ust. 
1 dyrektywy 89/391/EWG) 

Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm. 

Celem dyrektywy jest określenie minimalnych wymagań mających na celu poprawę środowiska pracy 
na wiertniach dla zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 
Uwzględnia obowiązki pracodawców (np. projektowanie, budowanie, wyposażanie miejsc pracy), 
ochronę przeciwpożarową i przed wybuchami, ewakuację i sprzęt ratowniczy, łączność, profilaktykę 
zdrowotną, itp. 
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Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 
zagro żeń niebezpiecze ństwa powa żnych awarii zwi ązanych 
z substancjami niebezpiecznymi (Dyrektywa Sevesco) 

Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997, str. 13 i L 345 z 31.12.2003, str. 97 

Celem dyrektywy jest zapobieganie poważnym awariom z udziałem substancji niebezpiecznych oraz 
ograniczanie ich skutków dla człowieka i środowiska. Dyrektywa ma zastosowanie do każdego 
zakładu, gdzie znajdują się substancje niebezpieczne w ilościach równych bądź przekraczających 
wartości wymienione  w załączniku I, części 1 i 2, kolumna 2, z wyjątkiem artykułów 9, 11 i 13, które 
stosują się do zakładów, gdzie znajdują się substancje niebezpieczne w ilościach równych bądź 
przekraczających wartości wymienione w załączniku I, części 1 i 2, kolumna 3. 

  

Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rad y z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz ącymi z przemysłu 
wydobywczego oraz zmieniaj ąca dyrektyw ę 2004/35/WE  

Dz.Urz. UE L 102 z 11.04.2006 , str.15 
  
Dyrektywa ma na celu zapobieganie wpływowi odpadów wydobywczych na środowisko i zdrowie 

człowieka oraz zmniejszanie tego wpływu.W akcie tym ustanowiono środki i procedury mające na 

celu zapobieganie lub zmniejszanie niekorzystnych skutków dla środowiska oraz wszelkich zagrożeń 

dla zdrowia ludzkiego, spowodowanych gospodarowaniem odpadami pochodzącymi z przemysłu 

wydobywczego.  

  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE  z dnia 
28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dost ępu do informacji 
dotycz ących środowiska i uchylaj ącej dyrektyw ę Rady 90/313/EWG  

Dz.U. L 41z 14.2.2003, str. 26—32 

Celem dyrektywy jest zagwarantowanie prawa dostępu do informacji o środowisku, które znajdują się 
w posiadaniu organów władzy publicznej lub które są przeznaczone dla tych organów, oraz określenie 
podstawowych warunków i praktycznych ustaleń dotyczących realizacji tego prawa. Dyrektywa ma na 
celu zapewnienie, że informacje o środowisku będą automatycznie stopniowo udostępniane 
i rozpowszechniane w społeczeństwie, by osiągnąć stan najszerszej możliwej dostępności 
i rozpowszechnienia w społeczeństwie informacji o środowisku. 
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Ustawy 
 

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku  węglowodorowym 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1215 

Ustawa reguluje kwestie opodatkowania wydobycia węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny i ich 
naturalne pochodne). Wprowadzono tzw. specjalny podatek węglowodorowy, który będzie naliczany 
od zysków z działalności polegającej na wydobywaniu węglowodorów. Podatek ten będzie 
bezpośrednio zasilać budżet państwa. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., ale podatek będzie 
naliczany dopiero od 2020 roku. 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – P rawo geologiczne 
i górnicze oraz niektórych innych ustaw 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1133 

Główne zmiany wprowadzone ustawą są następujące: obowiązująca jedna koncesja poszukiwawczo - 
wydobywcza (obecnie konieczne są dwie - jedna na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, a druga na 
wydobycie). Koncesja będzie udzielana na 10 - 30 lat. Możliwe będzie rozpoczęcie wydobycia 
węglowodorów już w trakcie fazy poszukiwania, po częściowym udokumentowaniu złoża. Dużym 
ułatwieniem będzie rezygnacja z konieczności uzyskiwania pozwoleń na wykonanie badań 
geofizycznych - obecnie wystarczy jedynie zgłoszenie. Zmiany dotyczyć będą procedury udzielania 
decyzji środowiskowej, która do tej pory w znacznym stopniu była odpowiedzialna za przedłużanie 
etapu załatwiania formalności przed rozpoczęciem poszukiwań gazu. Obecnie decyzję środowiskową 
należy zdobyć dopiero przed decyzją o rozpoczęciu wierceń, a nie w trakcie starań o uzyskanie 
koncesji. Ustalony został także nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za 
wydobywanie węglowodorów. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze 

Dz.U. z 2011 r. nr 163  poz. 981 z późn. zm. 

Ustawa określa m.in. zasady i warunki działalności w zakresie prac geologicznych i wydobywania 
kopalin ze złóż. Ustala także wymagania dla ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych 
elementów środowiska w związku z wykonywaniem powyższych działalności. W akcie prawnym 
określono szczegółowo zasady koncesjonowania działalności w zakresie poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów. 
Przedstawione zostały ponadto wymagania dla projektowania i wykonywania prac geologicznych, 
prowadzenia dokumentacji geologicznej i zasady ruchu zakładu górniczego. W ustawie określono 
wysokości opłat za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin oraz opłaty eksploatacyjne. 
Omówiona została odpowiedzialność za szkody górnicze. 
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Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ści gospodarczej  

tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 

Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. W rozdziale 4 ustawy wymienione 
zostały rodzaje działalności gospodarczej, które wymagają uzyskania koncesji. Na liście tej znajduje 
się m.in. działalność związana z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów kopalin oraz 
wydobywania kopalin ze złoża. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 1232 z późn. zm. 

Ustawa określa zasady ochrony środowiska, warunki korzystania ze środowiska oraz obowiązki 
administracji publicznej związane z ochroną środowiska.  

Ustawa z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 

Ustawa opisuje zasady i tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, ustala sposób 
postępowania z ocenami oddziaływania na środowisko, przedstawia zasady udziału społeczeństwa 
w ochronie środowiska i wskazuje organy administracji właściwe w powyższych sprawach. Według 
zapisów ustawy, inwestorzy mogą być zobowiązani do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, a gdy przedsiębiorca zamierza poszukiwać lub rozpoznawać złoża kopalin 
w granicach obszarów Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie, może zajść konieczność przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu sz kodom w środowisku 
i ich naprawie 

Dz. U. z 2007 r. nr 75 poz. 493 z późn. zm. 

Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód 
w środowisku. Ponadto wskazuje rodzaje działalności, które stwarzają ryzyko szkody w środowisku, 
określa obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i administracji samorządowej i rządowej 
w zakresie prowadzenia działań zapobiegawczych oraz ponoszonych z tego tytułu kosztów, 
zgłaszania bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz zakończenia 
działań zapobiegawczych lub naprawczych. 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów r olnych i le śnych 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 

Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. Jej zapisy mają 
szczególne znaczenie przy wyborze miejsca lokalizacja wiercenia, a także prac rekultywacyjnych po 
zakończeniu prac. 
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Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywcz ych 

Dz. U. z 2008 r. nr 138 poz. 865 z późn. zm. 

Ustawa określa m.in.  zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz  procedury związane 
z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi. Wskazuje 
również obowiązki zarówno administracji publicznej jak i wytwórcy/posiadacza odpadów w zakresie 
gospodarki odpadami wydobywczymi. W przypadku spraw dotyczących postępowania z odpadami 
wydobywczymi, które nie zostały uregulowane niniejszą Ustawą, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. 

Ustawa określa zasady gospodarowania odpadami, w tym hierarchię postępowania z odpadami. 
Ponadto określa  uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami (zezwolenia na zbieranie 
odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów), wymagania dotyczące prowadzenia 
procesów  przetwarzania odpadów (składowanie odpadów, termiczne przekształcanie), w tym zasady 
uzyskania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Wskazuje również obowiązki zarówno 
administracji publicznej jak i wytwórcy/posiadacza odpadów w zakresie gospodarki odpadami. Ustawa 
ta nie reguluje gospodarki odpadami wydobywczymi, za wyjątkiem obowiązków wytwórcy/posiadacza 
odpadów w zakresie ewidencji i sprawozdawczości. 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz. 145 z późn. zm. 

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami i daje podstawy ochrony wód. 
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Rozporządzenia 

Rozporz ądzenia wydane w oparciu o ustaw ę z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie przetargu na udzielenie 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża (Dz.U. 
2015 poz.1171) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji 
geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów (Dz.U. 2015 poz. 968) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz.964) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania 
informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U. 2015 poz. 903) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o 
przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 708) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i 
właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz.U. 2015 poz. 456) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku (Dz.U. 2015 poz. 455) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków 
informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. 
2015 poz. 406) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. 2014 poz. 1654) 

• Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 
2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. 2014 poz. 705) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków 
informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. 
2014 poz. 1132) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń 
naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 230)   

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. 2013 nr 0 poz.751) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń 
naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. 2013 poz. 230) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz.U. z 2012 r. nr 0 poz. 511) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu 
zakładów górniczych (Dz.U. z 2012 r. nr 0 poz. 372) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na 
ustanowienie użytkowania górniczego (Dz.U. z 2012 r. nr 0 poz. 101) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
mierniczo-geologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 291 poz. 1713) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. nr 288 poz. 1696) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z 
informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. nr 292 poz. 1724) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 282 poz. 1656) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i 
udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 282 poz. 1657) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w 
zakresie geologii (Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1629) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w 
zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1628) 

  

Rozporz ądzenia wydane w oparciu o ustaw ę z dnia 3 pa ździernika 2008 r. 
o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. nr 215 poz. 1415) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397)  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 
817) 

  

Rozporz ądzenia wydane w oparciu o ustaw ę z dnia 10 lipca 2008 r. 
o odpadach wydobywczych 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania 
odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych (Dz.U. z 2011 r. nr 175 poz. 1048) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 
monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz.U. z 2011 nr 92 poz. 535) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
kryteriów obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz.U. z 2011 r. nr 86 poz. 
477) 

  

Rozporz ądzenia wydane w oparciu o ustaw ę o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (akt prawny uchylony ) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz 
procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 38) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku 
R10 (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 476) 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U z 2010 r., Nr 249, poz. 1673) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2006 nr 49 poz. 356) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1968) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 
uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1595) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów 
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów 
(Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2014 poz. 1923) 
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Interpelacje poselskie 
 

• Interpelacja nr 28412 w sprawie działa ń na rzecz poprawy bezpiecze ństwa 
energetycznego kraju 

Posłowie składający interpelację: Lidia Gądek, Józef Lassota, Anna Nemś 

Data wpływu interpelacji: 29.08.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 26597 w sprawie przyszło ści gazu łupkowego w Polsce 

Posłowie składający interpelację: Bogdan Rzońca, Jan Warzecha 

Data wpływu interpelacji: 28.05.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 26339 w sprawie bezpiecze ństwa gazowego kraju 

Poseł składający interpelację: Piotr Babinetz 

Data wpływu interpelacji: 8.05.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 25908 w sprawie nieprawidłowo ści w nadzorze nad działalno ścią 
przedsi ębiorców posiadaj ących koncesje na rozpoznawanie i poszukiwanie 
gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Przemysław Wipler 

Data wpływu interpelacji: 9.04.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 25501 w sprawie środowiskowych i prawnych mo żliwo ści 
zagospodarowania zwiercin i innych odpadów wiertnic zych 

Poseł składający interpelację: Tadeusz Arkit 

Data wpływu interpelacji: 20.03.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 25056 w sprawie malej ącej liczby koncesji na poszukiwanie gazu 
łupkowego 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 4.03.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24926 w sprawie nieprawidłowo ści zwi ązanych z udzielaniem 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupko wego 

Poseł składający interpelację: Piotr Babinetz 

Data wpływu interpelacji: 24.02.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24586 w sprawie opó źnień związanych z tworzeniem i 
nowelizacj ą prawa dotycz ącego poszukiwania i wydobywania w ęglowodorów, 
w tym gazu z łupków 

Poseł składający interpelację: Kazimierz Moskal 

Data wpływu interpelacji: 11.02.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 24583 w sprawie negatywnej oceny NI K dotycz ącej działa ń 
Ministerstwa Środowiska w obszarze prowadzenia post ępowań 
administracyjnych w sprawie udzielania (zmiany, prz eniesienia) koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złó ż gazu z łupków 

Poseł składający interpelację: Kazimierz Moskal 

Data wpływu interpelacji: 11.02.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24564 w sprawie wniosków NIK pod ad resem Ministerstwa 
Środowiska w obszarze poszukiwania i rozpoznawania z łóż gazu z łupków 

Poseł składający interpelację: Kazimierz Moskal 

Data wpływu interpelacji: 10.02.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24417 w sprawie poszukiwania złó ż gazu łupkowego w Polsce 

Poseł składający interpelację: Maks Kraczkowski 

Data wpływu interpelacji: 6.02.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24096 w sprawie raportu Najwy ższej Izby Kontroli dotycz ącego 
poszukiwa ń, zagospodarowania i wydobycia gazu ze złó ż łupków w Polsce 

Poseł składający interpelację: Szymon Giżyński 

Data wpływu interpelacji: 23.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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•  Interpelacja nr 24043 w sprawie opó źnień w pracach zwi ązanych z tworzeniem i 
nowelizacj ą prawa dotycz ącego poszukiwania i wydobywania w ęglowodorów 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24042 w sprawie niepowołania pełnom ocnika rz ądu do spraw 
rozwoju wydobywania w ęglowodorów 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24041 w sprawie niewła ściwego zroganizowania prac 
Ministerstwa Środowiska przy poszukiwaniu złó ż gazu z łupków 

Poseł składający interpelację:  Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24040 w sprawie nierzetelnie i prze wlekle prowadzonych 
post ępowań administracyjnych w sprawie udzielenia, zmiany lub  przeniesienia 
koncesji na poszukiwanie i (lub) rozpoznawanie gazu  z łupków 

Poseł składający interpelację:  Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 24039 w sprawie dopuszczania do nie równego traktowania 
wnioskodawców ubiegaj ących si ę o koncesj ę na poszukiwania złó ż gazu z 
łupków 

Poseł składający interpelację:  Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24038 w sprawie niekorzystnego spos obu udzielania koncesji 
przędsiebiorcom zainteresowanym poszukiwanym gazu z łup ków 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

•  Interpelacja nr 24037 w sprawie zasobno ści krajowych złó ż gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24036 w sprawie niewystarczaj ących regulacji dotycz ących 
procesu pobierania i post ępowania z próbkami geologicznymi pozyskiwanymi 
w wyniku wykonywania otworów wiertniczych 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 24035 w sprawie niewystarczaj ącego i nierzetelnego nadzoru 
urzędów górniczych nad przestrzeganiem przez przedsi ębiorców przepisów w 
zakresie ochrony środowiska 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24034 w sprawie braku kontroli prze dsi ębiorców, w 
szczególno ści w zakresie zgodno ści wykonywanej działalno ści z udzielon ą 
koncesj ą przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złó ż gazu łupkowego w Polsce 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24033 w sprawie nieprawidłowo ści przy poszukiwaniu i 
rozpoznawaniu złó ż gazu łupkowego 

 Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 24032 w sprawie nierzetelnego przek azywania ministrowi 
środowiska pisemnych informacji o przyst ępowaniu do wykonywania prac 
geologicznych b ądź ich zako ńczeniu 

 Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 22.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 24805 w sprawie koncesji na poszuki wanie, rozpoznawanie i 
wydobywanie kopalin w powiecie olesnickim 

Poseł składający interpelację: Mariusz Orion Jędrysek 

Data wpływu interpelacji: 13.01.2014 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 23089 w sprawie udziałów Polski w w ydobywaniu gazu 
łupkowego 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 4.02.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 23088 w sprawie komercyjnego wydoby cia gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 4.02.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 21441 w sprawie strategii wydobycia  gazu łupkowego w Polsce 

Poseł składający interpelację: Anna Fotyga 

Data wpływu interpelacji: 30.09.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 21030 w sprawie odnalezienia na ter enie Polski nowych złó ż 
ropy i gazu z łupków 

Poseł składający interpelację:  Szymon Giżyński 

Data wpływu interpelacji: 13.09.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 19955 w sprawie poszukiwania gazu ł upkowego na terenie gmin 
objętych koncesj ą "Grabowiec" 

Posłowie składający interpelację: Magdalena Gąsior - Marek, Stanisław Żmijan 

Data wpływu interpelacji: 23.07.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 19378 w sprawie zmiany rozporz ądzenia Rady Ministrów 
dotycz ącego przedsi ęwzięć mogących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko w 
zakresie dotycz ącym ułatwie ń w poszukiwaniu złó ż gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Andrzej Romanek 

Data wpływu interpelacji: 5.07.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 18439 w sprawie zamkni ęcia inwestycji w kraju przez kolejne 
firmy zajmuj ące si ę poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 28.05.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 17822 w sprawie ustalenia podstawow ych regulacji dotycz ących 
wydobywania gazu łupkowego w Polsce 

Poseł składający interpelację: Szymon Giżyński 

Data wpływu interpelacji: 9.05.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 16415 w sprawie przyszło ści wydobycia gazu z łupków w Polsce 

Poseł składający interpelację: Beata Mazurek 

Data wpływu interpelacji 21.03.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 14850 w sprawie wydobycia gazu łupk owego 

Poseł składający interpelację: Beata Mazurek 

Data wpływu interpelacji 21.02.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 13856 w sprawie przesuni ęcia terminu konsultacji społecznych 
dotycz ących wydobycia gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji 24.01.2013 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja w 13111 w sprawie propozycji nowelizac ji ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze, zmierzaj ącej do wykorzystania konsultacji społecznych 
przeprowadzanych w śród mieszka ńców gminy, na obszarze której planowane 
są prace geologiczne i górnicze, w tym odwierty w cel u poszukiwania gazu 
łupkowego 

Poseł składający interpelację: Sławomir Zawiślak 

Data wpływu interpelacji: 20.12.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 11832 w sprawie publikacji opinii O rganizacji Polskiego 
Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego na temat rz ądowego projektu 
założeń kierunkowych do projektu ustawy Prawo o wydobywani u 
węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu W ęglowodorowym 

Poseł składający interpelację: Szymon Giżyński 

Data wpływu interpelacji: 15.11.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 11719 w sprawie energii z gazu łupk owego i inwestycji w 
elektrowni ę jądrow ą 

Poseł składający interpelację: Marek Łapiński 

Data wpływu interpelacji: 12.11.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 11666 w sprawie braku informacji na  temat bie żącej oceny 
zasobów gazu łupkowego w Polsce i mo żliwo ści jego wydobycia, 
weryfikuj ących doniesienia prasowe opracowywane przez wielkie  koncerny 
naftowe 

Poseł składający interpelację: Szymon Giżyński 

Data wpływu interpelacji: 9.11.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 10078 w sprawie niezrealizowanego r ozporz ądzenia do art. 45 
ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 9.10.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 9601 w sprawie poszukiwania gazu z łupków w miejscowo ści 
Frankowo gm. Osieczna w pow. leszczy ńskim 

Poseł składający interpelację: Łukasz Borowiak 

Data wpływu interpelacji: 26.09.2012 r. 

  

Odpowied ź na interpelacj ę 

• Interpelacja nr 9489 w sprawie podatku od gazu łupk owego 

Poseł składający interpelację: Jarosław Żaczek 

Data wpływu interpelacji: 26.09.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 9328 w sprawie raportu Komisji Euro pejskiej dotycz ącego gazu 
łupkowego 

Poseł składający interpelację: Maks Kraczkowski 

Data wpływu interpelacji: 27.09.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 8863 w sprawie wsparcia dla innowac yjnej metody wydobywania 
gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Bartosz Kownacki 

Data wpływu interpelacji: 11.09.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 7512 w sprawie sytuacji spółce PGNi G SA 

Poseł składający interpelację: Jan Cedzyński 

Data wpływu interpelacji: 26.07.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 7473 w sprawie wiedzy Agencji Bezpi eczeństwa Wewn ętrznego 
na temat zagro żeń dla wydobycia gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Przemysław Wipler 

Data wpływu interpelacji: 26.07.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 7130 w sprawie wydobycia w Polsce g azu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Łukasz Borowiak 

Data wpływu interpelacji: 23.07.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 6991 w sprawie wsparcia procesu pos zukiwania i wydobywania 
gazu ziemnego ze złó ż niekonwencjonalnych na terenie województwa 
lubelskiego 

Poseł składający interpelację: Michał Kabaciński 

Data wpływu interpelacji: 16.07.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 7130 w sprawie wydobycia w Polsce g azu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Łukasz Borowiak 

Data wpływu interpelacji: 23.07.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 6487 w sprawie utrudnie ń administracyjnych i podatkowania dla 
inwestorów z bran ży wydobywania gazu łupkowego oraz braku u świadamiania 
społecze ństwa odno śnie do wydobycia tego surowca w Polsce 

Poseł składający interpelację: Artur Dębski 

Data wpływu interpelacji: 5.07.2012 r. 
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Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 5403 w sprawie prac nad regulacjami  prawnymi dotycz ącymi 
koncesjonowania i opodatkowania wydobycia gazu łupk owego 

Poseł składający interpelację: Maks Kraczkowski 

Data wpływu interpelacji: 29.05.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 4502 w sprawie mo żliwo ści przej ęcia kontroli nad koncesjami na 
poszukiwania i eksploatacj ę gazu łupkowego w Polsce przez spółki 
kontrolowane przez Rosjan 

Poseł składający interpelację: Jarosław Żaczek 

Data wpływu interpelacji: 27.04.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 2655 w sprawie regulacji dotycz ących rynku gazu ziemnego w 
Polsce oraz implementacji do polskiego systemu praw nego trzeciego pakietu 
liberalizacyjnego i dyrektywy dotycz ącej promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych 

Poseł składający interpelację: Grzegorz Matusiak 

Data wpływu interpelacji: 1.03.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 2458 w sprawie wywłaszczania gruntó w, na których wykryte 
zostan ą złoża gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: John Abraham Godson 

Data wpływu interpelacji: 28.02.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 1081 w sprawie wydobycia gazu ze zł óż niekonwencjonalnych 

Posłowie składający interpelację: Krystyna Kłosin, Jerzy Borowczak 

Data wpływu interpelacji: 12.01.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 1068 w sprawie procesu wydawania ko ncesji na poszukiwanie 
gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Piotr Szeliga 

Data wpływu interpelacji: 12.01.2012 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 618 w sprawie wchodz ącej w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze w kontek ście wydobywania gazu 
łupkowego 

Poseł składający interpelację: Leszek Miller 

Data wpływu interpelacji: 21.12.2011 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 463 w sprawie rzetelnej informacji dotycz ącej ewentualnych 
zagro żeń związanych z eksploatacj ą gazu łupkowego w Polsce 

Poseł składający interpelację: Szymon Giżyński 

Data wpływu interpelacji: 15.12.2011 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 380 w sprawie zapewnienia nale żytego nadzoru nad firmami 
prowadz ącymi poszukiwania, a w przyszło ści eksploatacj ę złóż gazu 
łupkowego w Polsce 

Poseł składający interpelację: Jerzy Budnik 

Data wpływu interpelacji: 12.12.2011 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 192 w sprawie opracowania narodoweg o programu wydobycia 
gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Tadeusz Tomaszewski 

Data wpływu interpelacji: 1.12.2011 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 23031 w sprawie produkcji wysokospe cjalistycznych urz ądzeń 
do poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 16.06.2011 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 22836 w sprawie wpływu prac poszuki wawczych gazu 
łupkowego na środowisko 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 30.06.2011 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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• Interpelacja nr 22196 w sprawie w sprawie zagospoda rowania złó ż gazu 
łupkowego 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 13.04.2011 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 22164 w sprawie działa ń rządu na rzecz zagospodarowania złó ż 
gazu łupkowego w Polsce 

Poseł składający intereolację: Tadeusz Tomaszewski 

Data wpływu interpelacji: 13.04.2011 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 21998 w sprawie wydobycia gazu łupk owego 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 31.03.2011 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 19938 w sprawie gazu łupkowego 

Poseł składający interpelację: Anna Sobecka 

Data wpływu interpelacji: 04.01.2011 r. 

Odpowiedź na interpelację 

  

• Interpelacja nr 14542 w sprawie pozyskiwania altern atywnych źródeł gazu w 
Polsce 

Poseł składający interpelację: Jarosław Żaczek 

Data wpływu interpelacji: 12.02.2010 r. 

Odpowiedź na interpelację 
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Informacje ogólne o poszukiwaniu i rozpoznawaniu gazu 

łupkowego w Polsce 

Według stanu na dzień 31 maja 2016 r. w Polsce obowiązuje 31 koncesji na poszukiwanie 
i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 9 polskich 
i zagranicznych podmiotów. W porównaniu do rekordowego 2012 roku, kiedy obowiązywało 
115 koncesji, do dnia dzisiejszego wygaszono już 85 koncesji na poszukiwanie gazu 
łupkowego. 

Najwięcej koncesji na poszukiwanie gazu z łupków - po 7 sztuk - posiadają firmy: Orlen 
Upstream Sp.z o.o., Shale Tech Energy Sp. z o.o. oraz LOTOS Petrobalti SA (te ostatnie 
obejmują wyłącznie obszar morski RP). PGNiG SA posiada 4 koncesje na poszukiwanie 
węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Powierzchnia objęta koncesjami 
poszukiwawczymi za gazem z łupków wynosi 24,4 tys. km2, co stanowi 7,8% powierzchni 
kraju. W latach 2012-2013 obszar objęty koncesjami wynosił około 90 tys. km2, co stanowiło 
blisko 30% powierzchni Polski. 

Do 30 maja 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze, z czego 18 to 
otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. W poprzednich latach wykonano 
następujące ilości otworów za gazem łupkowym: 

• 2010 - 3 otwory, 
• 2011 - 12 otworów, 
• 2012 - 24 otworów, 
• 2013 - 14 otworów, 
• 2014 - 15 otworów, 
• 2015 - 4 otwory. 

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości 
wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach 
(w 35% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. Wykonano także 9 zabiegów 
mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W ubiegłych latach liczba 
wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) 
kształtowała się następująco: 

• 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT, 
• 2011 - 7 szczelinowań, 
• 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT, 
• 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT, 
• 2014 - 4 szczelinowań, 
• 2015 - 0 szczelinowań. 

 

 


