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Z DZIA£ALNOŒCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
Finansowe obci¹¿enia górnictwa w Polsce
W nawi¹zaniu do pojawiaj¹cych siê publikacji
dotycz¹cych finansowego obci¹¿enia górnictwa w Polsce,
G³ówny Geolog Kraju S³awomir Brodziñski zaprezentowa³ poni¿sz¹ informacjê na posiedzeniu sejmowej Komisji
Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa
(14.05.br.). S¹ to dane statystyczne, zebrane w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa
Œrodowiska za rok 2014, prezentuj¹ce obci¹¿enia finansowe z tytu³u regulacji Prawa Geologicznego i Górniczego.

Uwzglêdniaj¹c tak¿e wp³ywy do bud¿etu pañstwa za
u¿ytkowanie górnicze z tytu³u koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz op³aty za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne sk³adowanie odpadów (60% dla gmin i 40% dla
NFOŒiGW), mo¿na podsumowaæ:
1. £¹czne obci¹¿enie górnictwa z tytu³u PPG w 2014 r.
wynosi³o 727 mln PLN;
2. Z tej kwoty do bud¿etu pañstwa trafi³o 283 mln PLN,
w tym:

Tab. 1. Obci¹¿enia z tytu³u PGG w roku 2014
II. Wp³ywy z tytu³u umów
zawartych w 2014 r.
o udostêpnienie informacji
geologicznej (bud¿et pañstwa)

I. Wp³ywy z u¿ytkowania górniczego (bud¿et pañstwa)

Kopaliny
Wêgiel kamienny
Wêgiel brunatny
Weglowodory w tym:
Ropa naftowa
Gaz ziemny
Metan pok³adów wêgla
kamiennego
Sól kamienna
Siarka
Rudy uranu
Rudy miedzi
Rudy cynku i o³owiu
Rudy polimetali
Gips i anhydryt
Kruszywa skalne na
obszarach morskich RP
Wody lecznicze i wody
termalne
SUMA

Poszukiwanie
i rozpoznawanie z³ó¿
kopalin [PLN]

£¹czne wp³ywy z tytu³u
Wydobywanie kopalin
wynagrodzenia za u¿ytkowanie
ze z³ó¿ [PLN]
górnicze [PLN]

1 079 455,94
110 103,76

1 964 371,02
173 147 902,00

3 043 826,96
173 258 005,76

51 243 999,35

3 111 151,31

54 355 150,66

Wynagrodzenie za korzystanie
z informacji geologicznej na
podstawie umów zawartych
w 2014 r. [PLN]
16 508 011,04
64 496,60
–
–
–
22 372,90

123 115,97
–
7 957,00
435 405,79
60 000,00
31 252,00
–
–

139 280,40
–
–
29 858 480,10
794 102,07
–
540 900,90

262 396,37
–
7 957,00
30 293 885,89
854 102,07
31 252,00
540 900,90

30 843,90

30 843,90

29 899,20
53 121 189,01

–
209 587 031,70

724 805,50
67 867,94
–
1 893 546,60
106 812,72
–
–
–

29 899,20

37 472,79

262 708 220,71

19 425 386,09

III. Op³aty eksploatacyjne
Kopaliny
Wêgiel kamienny
Wêgiel brunatny
Weglowodory w tym:
Ropa naftowa
Gaz ziemny wysokometanowy
Gaz ziemny pozosta³y
Gaz ziemny towarzysz¹cy i inne
towarzysz¹ce
Sól kamienna
Siarka
Rudy miedzi
Rudy cynku i o³owiu
Gips i anhydryt
Kruszywa skalne na obszarach
morskich RP
Kopaliny skalne towarzysz¹ce
z³o¿om wêgla brunatnego
SUMA

Op³ata ogó³em
[PLN]
146 983 962,00
117 234 496,00
62 467 034,00
33 882 288,00
9 452 328,00
18 711 237,00

w tym:
op³ata dla NFOŒiGW [PLN]

op³ata dla gmin [PLN]

58 793 584,80
46 893 798,40
28 553 596,40
17 092 185,60
3 780 931,20
7 484 502,00

88 190 377,20
70 340 697,60
33 913 437,60
16 790 102,40
5 671 396,80
11 226 735,00

421 181,00

195 977,60

225 203,40

5 293 210,00
966 772,00
101 756 447,00
2 756 338,00

2 117 284,00
386 708,80
40 702 578,80
1 102 535,20

3 175 926,00
580 063,20
61 053 868,20
1 653 802,80

2 603 542,00

1 301 059,60

1 302 482,40

77 359,00

30 943,60

46 415,40

440 139 160,00

179 882 089,60

260 257 070,40
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– wp³ywy z u¿ytkowania górniczego, g³ównie z górnictwa wêgla brunatnego – 173 mln PLN, ropy i gazu 54 mln
PLN oraz górnictwa miedzi 30 mln PLN,
– jako wp³ywy z umów o udostêpnianie informacji geologicznej 16,5 mln PLN z górnictwa wêgla kamiennego i blisko
2 mln PLN z górnictwa rud miedzi (umowy z 2014 r.).

3. Do bud¿etów gmin oraz NFOŒiGW trafi³o – 443,5 mln
PLN, w tym:
– z op³at eksploatacyjnych do gmin 60% czyli
262,5 mln PLN (górnictwo wêgla kamiennego – 88 mln,
wêgla brunatnego – 70 mln, rud miedzi – 61 mln, wêglowodory 34 mln), a do NFOŒiGW 40%, czyli 180 mln PLN.
Danuta Czerniawska

Gaz z ³upków bezpieczny dla œrodowiska1
Poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja gazu
z ³upków, czy szerzej gazu ziemnego ze z³ó¿ niekonwencjonalnych, przed d³ugi czas by³y obszarem daleko posuniêtej
manipulacji i dezinformacji oraz jednoczeœnie naukow¹ bia³¹
plam¹. Spowodowa³o to brak mo¿liwoœci prowadzenia dyskursu publicznego opartego na rzetelnej, obiektywnej wiedzy.
Temu zjawisku przeciwdzia³aæ ma raport przygotowany
przez konsorcjum Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego (lider konsorcjum),
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w
Krakowie oraz Politechniki Gdañskiej. Wykonanie dokumentu zosta³o zlecone przez Generaln¹ Dyrekcjê Ochrony
Œrodowiska w ramach zadania pt. „Ocena zagro¿eñ dla œrodowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych z³ó¿
wêglowodorów”. Sfinansowano go ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Raport pt. „Œrodowisko i prace rozpoznawcze dotycz¹ce gazu z ³upków” sk³ada siê z dwóch czêœci:
1) „Wyniki badañ œrodowiska gruntowo-wodnego,
powietrza, klimatu akustycznego, p³ynów technologicznych i odpadów”;
2) „Wyniki monitoringu sejsmicznego”.
Wyników tych dostarczy³ 3-letni monitoring 7 odwiertów zlokalizowanych w województwach pomorskim (5)
i lubelskim (2): Lubocino-2H (PB Lubocino), Stare Miasto-1K (PB Stare Miasto), Wysin-1 (PB Wysin), Syczyn
OU-2K (PB Syczyn), Zwierzyniec-1 (PB Zawada), Gapowo B-1A (PB Gapowo), £ebieñ LE-2H (PB £ebieñ).
Pe³en cykl badañ obejmowa³:
– rozpoznanie warunków lokalnych i zaplanowanie
badañ terenowych,
– badanie stanu zerowego/zastanego œrodowiska przed
rozpoczêciem prac rozpoznawczych,
– badania w trakcie wiercenia otworu pionowego/kierunkowego,
– badania w trakcie zabiegów uruchomiania z³o¿a
z zastosowaniem szczelinowania hydraulicznego oraz
testów produkcyjnych,
– badanie stanu œrodowiska po zakoñczeniu prac na
terenie zak³adu,
– badanie stanu œrodowiska w d³u¿szym czasie po zakoñczeniu prac.
Jednak monitoring na poszczególnych lokalizacjach
by³ œciœle powi¹zany z harmonogramem prac poszukiwawczych i jego zakres mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noœci od
odwiertu. Wszyscy operatorzy wspó³pracowali z zespo³em
badawczym na zasadzie dobrowolnoœci i nie mieli mo¿liwoœci wp³ywu na wyniki przedstawione w raporcie.
Raport zlecony przez GDOŒ zawiera obiektywne i najbardziej miarodajne dane, opisuj¹ce wp³yw poszukiwañ
gazu z ³upków na œrodowisko naturalne, jakie s¹ dostêpne
w Europie. Polska jest liderem wœród pañstw europejskich
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w zakresie poszukiwañ gazu z ³upków. Do kwietnia 2015 r.
podmioty prowadz¹ce poszukiwania gazu z ³upków wykona³y ju¿ 70 otworów poszukiwawczych oraz zastosowa³y
zabieg szczelinowania hydraulicznego w 25 przypadkach.
Jest to skala pozwalaj¹ca w sposób naukowy oceniæ wp³yw
tych dzia³añ na œrodowisko naturalne.
Dokument ten jest szans¹ na odideologizowanie dyskursu
publicznego o gazie z ³upków, dotychczas zdominowanego
przez postawy polityczne i emocje. Stanowi odpowiedŸ na
artyku³owan¹ przez ró¿ne œrodowiska opinii publicznej oraz
organy administracji publicznej potrzebê naukowego zbadania faktycznych skutków poszukiwañ, rozpoznawania
i eksploatacji gazu z ³upków dla œrodowiska naturalnego.
Transparentnoœæ raportu, która od pocz¹tku prac by³a zasad¹
w komunikacji ze wszystkimi stronami, oraz wiarygodnoœæ
autorów pozwalaj¹ mieæ na nadziejê na rozpoczêcie nowego
etapu w dyskusji o gazie z ³upków w Polsce, opartego
na merytorycznych przes³ankach. Zapewnienie wszystkim
interesariuszom – równie¿ tym nie posiadaj¹cym specjalistycznej, technologicznej lub geologicznej wiedzy dotycz¹cej
gazu z ³upków – dostêpu do zweryfikowanej naukowo wiedzy i faktów jest wielk¹ zas³ug¹ opublikowanego przez Generaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska dokumentu.
Znaczenie raportu jest tym wiêksze, ¿e jego wyniki
pozwalaj¹ na rzeczywist¹ ocenê zagro¿eñ i ryzyka
zwi¹zanych z eksploatacj¹ gazu z ³upków w Polsce.
Dotychczas prowadzony pomiêdzy zwolennikami a przeciwnikami gazu z ³upków dialog opiera³ siê na ró¿nej
jakoœci wiedzy, dotycz¹cej innych obszarów geograficznych, o czêsto odmiennych uwarunkowaniach geologicznych i otoczeniu prawnym, co wyklucza³o jak¹kolwiek
konkluzywnoœæ. Dopiero powstanie kompleksowego opracowania, jakim jest raport, mo¿e stanowiæ podstawê do
podejmowania racjonalnych dzia³añ w sferze publicznej
przez organy administracji publicznej na szczeblu
rz¹dowym i samorz¹dowym. Wykonanie raportów oraz
zwi¹zanych z nim dokumentów umo¿liwi prowadzenie
spójnej polityki w zakresie poszukiwañ, rozpoznawania
i eksploatacji gazu z ³upków przez wszystkie szczeble
administracji publicznej. Bêdzie to równie¿ pomagaæ w
dalszym rozwoju sektora, zgodnie z interesem publicznym.
Na koniec chcia³bym zaznaczyæ, ¿e raport, aczkolwiek
kluczowy, nie jest produktem koñcowym. Obecnie trwaj¹
prace nad przygotowaniem wytycznych w zakresie poszukiwañ, rozpoznawania i eksploatacji gazu z ³upków, które
stanowiæ bêd¹ niewi¹¿¹ce wsparcie dla organów administracji publicznej, zaanga¿owanych w proces poszukiwañ,
rozpoznawania i eksploatacji gazu z ³upków.
Z dokumentem mo¿na siê zapoznaæ na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska pod adresem: http://www.
gdos.gov.pl/gaz-z-lupkow.
Jan Kacper Markiewicz

