
Postrzeganie teraźniejszości

Czy w Polsce rząd powoływany przez Sejm  
realizuje zalecenia NIK?

„… dziś rozumiemy lepiej niż kilka lat temu, że aby liczyć pieniądze z gazu łupkowego, 
trzeba przede wszystkim zacząć go wydobywać”.

Premier Rządu RP, 7 maja 2014

Od pewnego czasu mnożą się wiadomości w mediach i wypowiedzi przedstawicieli rządu na temat bezpieczeństwa energetycznego 
Polski i dywersyfikacji źródeł dostaw nośników energetycznych. Wiele z wypowiedzi nabiera charakteru szumu informacyjnego. Z jednej 
strony chce się, na przykład, rozszerzać listę dostawców gazu ziemnego, z drugiej zwiększa się import węgla z Rosji i Ukrainy.

W styczniu tego roku NIK1) ogłosiła wyniki oceny działań administracji publicznej oraz przedsiębiorców podejmowanych w związku 
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego w Polsce. W okresie objętym kontrolą działalność poszukiwawczo-rozpo-
znawczą złóż gazu z łupków prowadzono na podstawie 113 koncesji obejmujących blisko 30 proc. terytorium Polski. Wykonywane przez 
przedsiębiorców prace geologiczne przebiegały jednak na niewielkiej części udzielonego im obszaru koncesyjnego i niejednokrotnie 
z opóźnieniem. Przyczyna tak powolnego działania przedsiębiorców wynikała nie tylko ze zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej, ale również z niewłaściwych działań administracji rządowej.

NIK zidentyfikowała w kontrolowanej dziedzinie wiele nieprawidłowości, do jakich zaliczyła między innymi następujące:
•	 ze	znacznym	opóźnieniem	prowadzono	rozpoczęte	w	2011	r.	prace	związane	z	tworzeniem	i	nowelizacją	prawa	dotyczącego	poszu-

kiwania i wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków oraz przepisów w zakresie opodatkowania kontrolowanej działalności;
•	 nie	powołano	ustanowionego	rozporządzeniem	Rady	Ministrów	z	dnia	22	czerwca	2012	r.	Pełnomocnika	Rządu	do	spraw	rozwoju	

wydobywania węglowodorów, do zadań którego miało należeć m.in. przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i stra-
tegicznych oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywa-
niem gazu z łupków;

•	 mimo	deklaracji	o	priorytetowym	traktowaniu	poszukiwań	złóż	gazu	z	łupków,	Ministerstwo	Środowiska	nie	potrafiło	właściwie	zor-
ganizować prac resortu, tak by zadania deklarowane, jako priorytetowe, były realizowane stosownie do ich rzeczywistego znaczenia 
dla państwa;

•	 podjęte	działania	w	kierunku	ustalenia	zasobności	krajowych	złóż	gazu	łupkowego	nie	doprowadziły	dotąd	do	wiarygodnego	osza-
cowania ich wielkości; dotychczasowe szacunki nie mogą być uznane za ostateczne i rzetelne, gdyż oparte zostały na zbyt małej 
bazie informacji i danych geologicznych;

•	 Minister	Środowiska	 niewystarczająco	 uregulował	 proces	 pobierania	 i	 postępowania	 z	 próbkami	 geologicznymi	 pozyskiwanymi	
w wyniku wykonywanych otworów wiertniczych; próbki geologiczne wywożono w całości za granicę (w tym rdzenie wiertnicze), bez 
wiedzy i zgody organu koncesyjnego;

•	 niewystarczający	i	nierzetelny	był	nadzór	urzędów	górniczych	nad	przestrzeganiem	przez	przedsiębiorców	przepisów	w	zakresie	
ochrony środowiska, wynikających z koncesji i innych decyzji administracyjnych (np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia).
Raport NIK okazał się miażdżący dla administracji rządowej, a z ustaleń wynika obraz bałaganu, niekompetencji, nieodpowiedzial-

ności, a być może, świadomego torpedowania poszukiwań gazu łupkowego.
W marcu bieżącego roku, po wielu miesiącach prac, rząd przyjął projekty: nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, który uprasz-

cza procedury administracyjne towarzyszące poszukiwaniom i wydobyciu oraz projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. 
Mają	one	stworzyć	system	sprzyjający	wydobyciu	na	szeroką	skalę	gazu	z	łupków.	Zgodnie	z	propozycją	zmian	w	prawie	badania	geo-
fizyczne będzie można prowadzić tylko na podstawie zgłoszenia, bez konieczności ubiegania się o koncesję. Zamiast dotychczasowych 
kilku rodzajów koncesji ma być jedna – koncesja poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywcza – która ma być przyznawana na 10-30 lat.

Obowiązywać będzie też jedna dokumentacja zamiast dwóch osobnych: geologicznej i inwestycyjnej. Główne procedury środo-
wiskowe – długie i skomplikowane – przesunięto z początku prac na ostatnią fazę przed rozpoczęciem wydobycia. Koncesje będą 
przyznawane w przetargach, do których będą mogli stawać inwestorzy po przejściu procedury prekwalifikacji. Z kolei projekt ustawy 
o specjalnym podatku węglowodorowym (SPW) wprowadza system opodatkowania wydobywanych kopalin, który ma obowiązywać od 
2020 r. Projekty skierowane zostały do Sejmu.

A skoro mówimy o Najwyższej Izbie Kontroli i bezpieczeństwie energetycznym Polski, to warto chyba wspomnieć, że w ramach 
przygotowywania się do mającej rozpocząć się w maju br. kontroli dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego państwa zaproszono 
w połowie kwietnia ekspertów, by wspólnie z nimi zastanowić się nad bezpieczeństwem energetycznym państwa. Ilu i jakich inwestycji 
potrzebuje dziś Polska? Jak regulować rynek, by ustrzec go przed nadwyżkami lub niedoborami energii? I jak radzić sobie z regulacjami 
forsowanymi przez Unię Europejską?

Niektórzy z uczestników wspomnianej dyskusji poddali pod rozwagę kwestię reaktywowania Rządowego Centrum Studiów Stra-
tegicznych, które zajęłoby się sprawami programowania strategicznego. Przypomnieć można również, że opinie te pokrywają się z ne-
gliżowanym już od kilku lat postulatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które to Stowarzyszenie zwracało uwagę na brak jednego 
ośrodka, który kierowałby polską polityką energetyczną i zapobiegał bałaganowi kompetencyjnemu. 
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1) http://www.nik.gov.pl/ [13-01-2014]


