Przegl¹d Geologiczny, vol. 58, nr 3, 2010

Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów w Polsce
w tym shale gas i tight gas
Ewa Zalewska1
W ci¹gu kilku ostatnich lat na ca³ym
œwiecie, w tym równie¿ w Polsce, nast¹pi³
wzrost zainteresowania firm naftowych
perspektywami poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych nagromadzeñ gazu ziemnego (m.in. shale gas i
tight gas). Zosta³ on spowodowany mo¿liwoœci¹ zastosowania nowych technologii,
takich jak wiercenia poziome i zabiegi
techniczne polegaj¹ce na szczelinowaniu hydraulicznym,
oraz mo¿liwoœci¹ wykonywania du¿ej liczby wierceñ w
krótkim czasie. Spor¹ rolê odegra³y równie¿ wzglêdy ekonomiczne, m.in. wzrost cen surowców energetycznych.
Wed³ug stanu na dzieñ 1 marca 2010 r. w Polsce obowi¹zuje 210 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego (ryc. 1). Liczba ta obejmuje zarówno koncesje na poszukiwanie konwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów, jak i koncesje na poszukiwanie
³¹cznie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych z³ó¿
wêglowodorów oraz koncesje jedynie na poszukiwanie
niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów.
Na podstawie udzielonych przez Ministra Œrodowiska
11 koncesji dwie firmy z kapita³em amerykañskim (ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o. i
Mazovia Energy Resources Sp. z o.o.) oraz jedna z kapita³em australijskim (Strzelecki Energia Sp. z o.o.) prowadz¹ poszukiwania jedynie niekonwencjonalnych z³ó¿
gazu ziemnego (shale gas). Ponadto 14 podmiotów z kapita³em polskim, amerykañskim, kanadyjskim, brytyjskim
oraz australijskim posiada 40 koncesji udzielonych przez
Ministra Œrodowiska na ³¹czne poszukiwanie i rozpoznawanie wêglowodorów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych (tab. 1).
Obecnie toczy siê kolejnych 21 postêpowañ w sprawie
udzielenia przez Ministra Œrodowiska nowych koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego, z czego 19 wniosków koncesyjnych dotyczy w
pierwszej kolejnoœci poszukiwania niekonwencjonalnych
nagromadzeñ gazu ziemnego typu shale gas.
W toku poszukiwania niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu
typu tight gas zaklasyfikowanie odkrytego z³o¿a do grupy
z³ó¿ niekonwencjonalnych jest mo¿liwe dopiero po wykonaniu terenowych prac geologicznych. Obecnie jedna firma z kapita³em brytyjskim (Energia Zachód Sp. z o.o.,
której g³ównym udzia³owcem jest Aurelian Oil & Gas
Poland Sp. z o.o.) prowadzi prace poszukiwawczo-rozpoznawcze na podstawie 1 koncesji, ukierunkowane na rozpoznanie z³o¿a gazu uwiêzionego w izolowanych porach
skalnych (tight gas). Jednoczeœnie na obszarach koncesyj-
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nych znajduj¹cych siê w obrêbie perspektywicznych rejonów wystêpowania z³ó¿ gazu ziemnego typu tight gas
(m.in. czêœæ koncesji udzielonych na rzecz PGNiG S.A.),
koncesjobiorcy nie precyzuj¹ zamiaru poszukiwania tego
typu z³ó¿, a jedynie planuj¹ poszukiwania w utworach,
które mog¹ zawieraæ z³o¿a gazu uwiêzionego w izolowanych porach skalnych.
Na obecnym etapie rozpoznania niekonwencjonalnych
z³ó¿ gazu ziemnego w Polsce nie jest mo¿liwe rzeczywiste
oszacowanie ich zasobów. O wielkoœci bazy zasobowej
przes¹dz¹ wyniki prac wykonywanych w ramach udzielonych koncesji. Zezwolenia na poszukiwanie i rozpoznawanie shale gas wydano w latach 2007–2010. Zakres prac
ustalony przez przedsiêbiorców posiadaj¹cych tego typu
koncesje w pierwszej kolejnoœci obejmuje analizê archiwalnych danych i ich interpretacjê, nastêpnie terenowe
badania sejsmiczne i na podstawie ich wyników wykonanie
wierceñ poszukiwawczych. W pierwszym pó³roczu 2010
roku jeden z koncesjobiorców (Lane we wspó³pracy z
ConocoPhillips) planuje wykonanie pierwszego wiercenia
poszukiwawczego w celu odkrycia z³o¿a shale gas. Jego
wyniki bêd¹ dodatkowym Ÿród³em informacji o mo¿liwoœciach wystêpowania niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu
ziemnego w naszym kraju.
Do chwili obecnej w Polsce nie odkryto jeszcze ¿adnego niekonwencjonalnego z³o¿a gazu ziemnego typu shale
gas. Jednak¿e jest prawdopodobne, ¿e w przysz³oœci z³o¿a
tego typu zostan¹ odkryte i udokumentowane, a ich eksploatacja bêdzie ekonomicznie op³acalna. Wówczas wykorzystanie niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego mo¿e
odegraæ istotn¹ rolê w przemyœle naftowym i bilansie energetycznym naszego kraju. Kwestia, czy w Polsce wystêpuje shale gas, powinna siê rozstrzygn¹æ w ci¹gu najbli¿szych
5 lat — jest to okres, na jaki wydano wielu firmom koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze. Warunkiem koniecznym do uzyskania tej informacji jest wykonanie przez
przedsiêbiorców posiadaj¹cych koncesje zaplanowanych
prac geologicznych, w tym w szczególnoœci wielu nowych
wierceñ w najbardziej perspektywicznych rejonach. Na
terenie Polski najbardziej perspektywicznymi obszarami
wystêpowania tego typu z³ó¿ jest Lubelszczyzna, Mazowsze, Wielkopolska oraz Pomorze. W przypadku, gdyby
wyniki poszukiwañ okaza³y siê pozytywne, a eksploatacja
ekonomicznie uzasadniona, proces zagospodarowania nowych z³ó¿ mo¿na by by³o rozpocz¹æ za ok. 10–20 lat.
Dodatkowo warto zaznaczyæ, i¿ aktualna baza danych
dotycz¹cych udzielonych przez Ministra Œrodowiska koncesji (aktualizowana w cyklu miesiêcznym) oraz informacje
na temat z³o¿onych wniosków koncesyjnych, zestawieñ
podmiotów posiadaj¹cych koncesje (wraz z liczb¹ posiadanych przez nie koncesji) oraz mapy obszarów koncesyjnych
na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie z³ó¿ kopalin energetycznych (w tym ropy naftowej i gazu ziemnego),
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KONCESJE EKSPLOATACYJNE:
Ropne koncesje eksploatacyjne PGNiG S.A.
Petrobaltic S.A.
Gazowe koncesje eksploatacyjne PGNiG S.A.
Zaklad Odmetanawiania Kopaln Sp. z o.o.
KONCESJE POSZUKIWAWCZE:

3

4

SKALA 1 : 1 000 000

0

7

PGNiG S.A.

Saponis Investments Sp. z o.o.
(BNK Petroleum Inc.)

Lane Resources Poland
Sp. z o.o.

Petrobaltic S.A.

PKN Orlen S.A.

Liesa Investments Sp. z o.o.
(San Leon Energy Plc.)

RWE Dea AG
oddzial w Polsce S.A.

PL Energia S.A.

Oculis Investments Sp. z o.o.
(San Leon Energy Plc.)

Celtique Energie Poland
Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o.

ExxonMobil Exploratoin
and Production Poland
Sp. z o.o.

Marathon Oil Poland - Area D, Area A,
Area C Sp. z o.o.

DPV Service Sp. z o.o.

Energia - Zachód, Cybinka, Torzym, Kalisz
Karpaty Zachodnie, Karpaty Wschodnie
Sp. z o.o. Sp. kom

Mazovia Energy Resources
Sp. z o. o.

GAS PLUS International Sp. z o.o.

Koncesje na poszukiwanie
i wydobywanie metanu
z pok³adów wêgla kamiennego

CalEnergy Resources Poland
Sp. z o.o.

Lane Energy Poland Sp. z o.o.

Z³o¿one wnioski koncesyjne

ropy naftowej

GRANICE Z£Ó¯:
gazu ziemnego
azotowego gazu ziemnego
z³o¿a eksploatowane
z³o¿a nieeksploatowane
podziemne magazyny gazu (PMG)

Vabush Energy Sp. z o.o.
(San Leon Energy Plc.)
Chevron Polska Exploration
and Production Sp. z o.o.
Cuadrilla Polska Sp. z o.o.
Strzelecki Energia Sp. z o.o.

Ryc. 1. Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pok³adów wêgla
kamiennego oraz bezzbiornikowe magazynowanie substancji i sk³adowanie odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach
górniczych wraz ze z³o¿onymi wnioskami — wg stanu na dzieñ 1 marca 2010 r.
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Tab. 1. Zestawienie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce
— wg stanu na dzieñ 1 marca 2010 r.

Firma

£¹czna liczba
Liczba koncesji
Liczba koncesji
Liczba koncesji
wszystkich koncesji
na poszukiwanie
na ³¹czne poszukiwanie
wy³¹cznie na
na poszukiwanie
i rozpoznawanie
i rozpoznawanie
poszukiwanie
i rozpoznawanie
jedynie
niekonwencjonalnych
i rozpoznawanie
konwencjonalnych
konwencjonalnych z³ó¿
i konwencjonalnych niekonwencjonalnych
i niekonwencjonalnych
wêglowodorów
z³ó¿ wêglowodorów
z³ó¿ wêglowodorów
z³ó¿ wêglowodorów*

CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o.

4

4

–

–

Celtique Energie Poland Sp. z o.o.

3

3

–

–

Chevron Polska Exploration
and Production Sp. z o.o.

3

–

3

–

Cuadrilla Polska Sp. z o.o.

1

–

1

–

DPV Service Sp. z o.o.

21

21

–

–

Energia Cybinka Sp. z o.o. Sp. kom.
(Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o.)

1

1

–

–

Energia Kalisz Sp. z o.o. Sp. kom.
(Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o.)

1

1

–

–

Energia Karpaty Wschodnie Sp. z o.o. Sp. kom.
(Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o.)

2

2

–

–

Energia Karpaty Zachodnie Sp. z o.o. Sp. kom.
(Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o.)

4

4

–

–

Energia Torzym Sp. z o.o. Sp. kom.
(Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o.)

1

1

–

–

Energia Zachód Sp. z o.o.
(Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o.)

3

2

1

–

ExxonMobil Exploration
and Production Poland Sp. z o.o.

5

–

2

3

FX Energy Sp. z o.o.

22

22

–

–

Gas Plus International Sp. z o.o.

1

1

–

–

Lane Energy Poland Sp. z o.o.
(3Legs Resources Plc)

6

–

6

–

Lane Resources Poland Sp. z o.o.
(3Legs Resources Plc)

3

–

3

–

Liesa Investments Sp. z o.o.
(San Leon Energy Plc)

2

–

2

–

Lublin Energy Resources Sp. z o.o.
(EurEnergy Resources Corporation)

1

–

1

–

Marathon Oil Poland Sp. z o.o.

3

–

3

–

Mazovia Energy Resources Sp. z o.o.
(EurEnergy Resources Corporation)

7

–

–

7

Oculis Investments Sp. z o.o.
(San Leon Energy Plc)

2

–

2

–

Petrobaltic S.A.

8

8

–

–

PGNiG S.A.

89

82

7

–

PKN Orlen S. A.

5

–

5

–

PL Energia S.A.

5

5

–

–

RWE Dea AG S.A.

2

2

–

–

Saponis Investments Sp. z o.o.
(BNK Petroleum)

3

–

3

–

Strzelecki Energia Sp. z o.o.

1

–

–

1

Vabush Energy Sp. z o.o.
(San Leon Energy Plc)

1

–

1

–

210

159

40

11

£¹cznie
*z wy³¹czeniem metanu pok³adów wêgla

wraz ze z³o¿onymi wnioskami, znajduj¹ siê na stronie
internetowej Departamentu Geologii i Koncesji Geolo-

gicznych Ministerstwa Œrodowiska pod adresem
http://www.mos.gov.pl/kategoria/259_koncesje_geologiczne.
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