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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 

Szanowny Panie Premierze! 
Sprawa gazu łupkowego od wielu miesięcy stanowi przedmiot debaty publicznej. Dostrzegając znaczący 

potencjał w tworzącym się sektorze, który – mam nadzieję – może powstać, należy właściwie przygotować 
się do całego procesu uruchomienia wydobycia. Najprawdopodobniej Polska stanie przed szansą na zwięk-
szenie wpływów do budżetu, napływ nowych inwestycji, spadek bezrobocia czy rozwój polskiej nauki, a to 
zaledwie kilka sfer, na które wpływ może mieć uruchomienie wydobycia gazu łupkowego na szeroką skalę. 

Województwo warmińsko-mazurskie, z którego jestem senatorem, dysponuje potencjalnie znaczącymi 
złożami gazu. Już zostały wydane koncesje na jego poszukiwanie w powiatach: braniewskim, elbląskim, 
iławskim, ostródzkim, nowomiejskim, działdowskim, lidzbarskim i olsztyńskim, a w Rogitach pod Bartoszy-
cami prowadzone są już nawet odwierty poszukiwawcze. Nasz region oraz województwo pomorskie są bar-
dzo perspektywiczne pod względem możliwości odkrywania złóż. Sprawa jest niezwykle istotna z punktu 
widzenia mieszkańców Warmii i Mazur, gdyż ta część naszego kraju szczególnie potrzebuje nowych inwe-
stycji, a gaz łupkowy może stanowić szansę rozwojową. Aby móc liczyć na profity mogące płynąć z ewentu-
alnego wydobycia, należy przedsięwziąć wiele działań o charakterze prawnym i organizacyjnym. 

Panie Premierze, czy na poziomie Komisji Europejskiej prowadzone są działania o charakterze lobbingu 
za eksploatacją gazu łupkowego? Niestety z doniesień medialnych wiemy, że we Francji prawnie ograniczo-
ne są możliwości wydobycia gazu z łupków. Kraj ten na tyle jednak rozwinął energetykę atomową, że kalku-
lacje odnośnie do gazu łupkowego nie muszą być dla niego korzystne. Z drugiej strony na rozwinięciu wydo-
bycia mogliby stracić strategiczni dostawcy gazu ziemnego do naszego kraju. Również działacze, którzy 
podnoszą aspekt ochrony środowiska, lobbują za ograniczaniem wydobycia. Istnieją więc podmioty, które są 
zainteresowane limitowaniem eksploatacji surowca. W mojej jednak ocenie w polskim interesie jest dążenie 
do wykorzystania tej szansy na rozwój kraju. Z zainteresowanymi środowiskami należy prowadzić przygo-
towany dialog, którego efektem mogą być wnioski wpływające na cały mechanizm prawny, związany z wy-
dobyciem gazu z łupków, uwzględniający szeroko pojęty interes naszego kraju. 

Z punktu widzenia prawa polskiego wskazane są takie zmiany, aby stworzone warunki pozwalały na po-
szukiwania, a następnie eksploatację złóż zainteresowanym przedsiębiorstwom w sposób uwzględniający 
ochronę środowiska i przynoszący profity mieszkańcom oraz budżetowi. Jakiego rodzaju zmiany prawne są 
planowane w związku z regulacją tego, mam nadzieję, przyszłego sektora, aby zapewnić wpływy do budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa? Jaki model zostanie zaproponowany, jeżeli cho-
dzi o wydobycie gazu niekonwencjonalnego, w kontekście ochrony środowiska? W naszym oczywistym inte-
resie jest stworzenie takich ram prawnych, aby premiowane były rozwiązania proekologiczne. 

Naturalnie istotną sprawą jest polityka państwa wobec podmiotów zainteresowanych wydobyciem i spo-
sobu ich opodatkowania, ustalenie opłat w sposób transparentny i równy dla wszystkich, aby można było 
myśleć o efektywnym ich wykorzystaniu na strategiczne cele państwa, związane chociażby z edukacją czy 
rezerwą na trudniejsze pod względem demograficznym czasy. Jaki model opłat za poszukiwanie oraz eksplo-
atację złóż zostanie przyjęty? W jakiej wysokości będą to opłaty? Czy rozważane jest podejście progresywne, 
aby zachęcić do podjęcia działań i aby po rozwinięciu się sektora można było te opłaty zwiększyć? Obecnie 
opłaty są bardzo niskie, co można zrozumieć, jednak ważne jest określenie rozwiązania, do którego zmierza-
my. Aktualnie dopuszczony jest handel koncesjami. Czy i jak to rozwiązanie zostanie zmodyfikowane? 

Temat gazu łupkowego jest niezwykle ważny dla strategicznych interesów kraju. Gdyby miało dojść do 
masowej eksploatacji surowca w Polsce, powinniśmy odpowiednio wcześnie przygotować się do tego proce-
su, aby profity zasilały ważne aspekty funkcjonowania państwa. Bardzo liczę na spójną strategię w tym 
względzie, uwzględniającą poruszane przeze mnie kwestie. 

Z poważaniem 
Ryszard Górecki 

 




