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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! 
Jako członek Komisji Gospodarki Narodowej oraz osoba zaangażowana w procesy gospodarcze naszego 

kraju wnoszę o uzasadnienie powołania i przyszłej roli Narodowego Operatora Koncesji Energetycznych. 
Stanowisko NOKE wciąż budzi wiele wątpliwości w branży energetycznej. Organizacje branży energetycz-
nej wciąż widzą nadmierną chęć nadzoru państwa nad działalnością wydobywczą, które proponuje z jednej 
strony rozwijanie funkcji regulacyjnych, a z drugiej strony ideę utworzenia Narodowego Operatora Koncesji 
Energetycznych (NOKE). 

Idea utworzenia NOKE i jego przyszła rola w projektach inwestycyjnych nadal budzi wiele zastrzeżeń, 
pozostaje obecnie głównym obiektem wątpliwości branży. Po analizie wyjaśnień przedstawionych przez 
głównego geologa kraju, ministra Piotra Woźniaka, nadal niejasna pozostaje faktyczna rola NOKE w projek-
tach i to, na jakich zasadach ma się opierać funkcja inwestorska specjalnego operatora, współdecydującego 
de facto o tempie i zakresie prac operacyjnych. Wciąż brak szczegółowych informacji, wedle jakich reguł 
NOKE będzie uczestniczyć w bieżących nakładach inwestycyjnych projektów i w jaki sposób zaangażowanie 
NOKE przełoży się na redukcję ryzyka, a także, w których projektach NOKE będzie brał udział, a w których 
nie i dlaczego. 

Należy nadmienić, iż brakuje również jakichkolwiek analiz weryfikujących, w jaki sposób proponowana 
konstrukcja modelu współpracy operatorów i inwestora państwowego może wpłynąć na tempo prac związa-
nych z rozpoznawaniem złóż węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce. Obowiązkowy udział państwa, 
a tym samym zmniejszenie wielkości kapitału dostępnego dla inwestorów prywatnych, może wpłynąć nega-
tywnie na stosunek ryzyka do zysku z projektów i może zachęcić inwestorów do ubiegania się o kolejne kon-
cesje. 

Ramy obecnie funkcjonującego w Polsce modelu regulacyjno-prawnego dla sektora poszukiwawczo-
wydobywczego stanowią bazę dla rozwoju bardziej szczegółowych przepisów, które powinny mieć na celu 
przede wszystkim umożliwienie sfinansowania projektu „Polski Gaz Ziemny”. Nadrzędnym celem projekto-
wanych rozwiązań prawnych powinna być zatem promocja inwestycji w polski sektor wydobywczy, a w jej 
wyniku zwiększenie dostępności źródeł finansowania podejmowanych przedsięwzięć poprzez przyciągnięcie 
do Polski kapitału zagranicznego. 

Faktem jest również brak jasnych kryteriów prekwalifikacji, zarówno w procesie ubiegania się o nowe 
koncesje, jak i wtórnego obrotu już wydanymi koncesjami. Może to dyskryminować mniejszych oraz nowych 
inwestorów i w konsekwencji ograniczać zdolność i elastyczność w prowadzeniu swobodnej działalności 
gospodarczej. Podział odpowiedzialności za regulowanie i nadzór nad procesem poszukiwań i wydobycia 
węglowodorów powinien zostać doprecyzowany i pozostać klarowny dla przedstawicieli branży oraz admini-
stracji, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 

 
 
 
 
 
 
 
 




