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Rewolucja gazu niekonwencjonalnego, zapoczątkowana w  USA i  w  Kanadzie, może osią-
gnąć w stosunkowo krótkim okresie czasu status zjawiska globalnego. Stworzeniem sektora 
wydobycia gazu łupkowego (poważnie) zainteresowane są bowiem kolejnie kraje: Wielka 
Brytania, Chiny, Rosja, Indie, Meksyk i  Argentyna. To tylko kilka przykładów państw, które 
prawdopodobnie w  największym stopniu wpłyną na dynamikę przewidywanego procesu. 
Choć w każdym z wymienionych krajów potencjał rozwoju sektora łupkowego uwarunkowany 
jest innymi czynnikami, nie zmienia to faktu, że niekonwencjonalne technologie wydobycia 
surowców energetycznych zrewolucjonizują najpierw regionalne rynki gazu, a  w  perspek-
tywie kilku następnych lat także rynek ropy naftowej. Która z  tych surowcowych rewolucji 
przyniesie większe zmiany w stosunkach gospodarczych na świecie, pokaże czas. 

Dziś pewne jest tylko jedno: ani Polska, ani Europa nie powinna odwrócić się od możliwości 
osiągnięcia korzyści energetycznych, ekonomicznych, społecznych i  politycznych, które są 
udziałem dotychczasowych beneficjentów rewolucji łupkowych. 

W  prezentowanym raporcie, analizując zarówno historię, jak i  wpływ społeczno-ekono-
miczny rozwoju wydobycia gazu łupkowego w  USA i  Kanadzie, proponujemy czytelnikowi 
zdystansowanie się od globalnej analizy sektora gazu niekonwencjonalnego, a zwrócenie się 
ku perspektywie lokalnej. Łupkowe success story rozpoczęło się bowiem w  amerykańskich 
stanach oraz kanadyjskich prowincjach. Teksas, Pensylwania, czy Kolumbia Brytyjska to te 
miejsca, w których rewolucja łupkowa odcisnęła swoje pozytywne piętno w pierwszej kolej-
ności i  w  największym stopniu. Pomorze i  Lubelszczyzna to natomiast miejsca, które mogą 
odegrać ważną rolę w historii rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce. 

Niniejszy raport, będący kolejną publikacją Instytutu Kościuszki na temat sektora gazu niekon-
wencjonalnego, skoncentruje się przede wszystkim na przedstawieniu historii wydobycia tego 
surowca w USA i w Kanadzie, a także na zaprezentowaniu skali i  rodzajów korzyści społecz-
nych, ekonomicznych i energetycznych wiążących się z jego rozwojem w wymiarze krajowym 
i regionalnym. Korzyści te zaprezentowane zostaną w oparciu o najnowsze dane ekonomiczne 
oraz wyniki badań socjologicznych, dotyczących postrzegania przez społeczeństwo amery-
kańskie korzyści związanych z funkcjonowaniem sektora łupkowego. 

Izabela Albrycht – prezes zarządu Instytutu Kościuszki

Wstęp
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Analiza sektora gazu niekonwencjonalnego w  USA, będzie punktem wyjścia do przedsta-
wienia charakterystyki podobieństw i  różnic między sektorem gazu konwencjonalnego 
i  niekonwencjonalnego oraz sformułowania listy obszarów ryzyka, mogących warunkować 
znaczenie sektora gazu łupkowego w Polsce i jego wpływ na wartości realne w gospodarce. 
Istotną częścią publikacji jest rozdział analizujący doświadczenia polskich regionów, w których 
obecnie działają kopalnie gazu konwencjonalnego oraz znajdują się podziemne magazyny 
gazu. Wskazuje on na społeczno-ekonomiczne korzyści dla regionów, związane z funkcjono-
waniem sektora wydobywczego gazu ziemnego i ropy naftowej. 

W tej części raportu zaprezentowana została także wstępna projekcja potencjalnego wpływu 
sektora gazu łupkowego na rynek pracy. Publikacja zawiera także listę innych prawdopodob-
nych korzyści społeczno-ekonomicznych, wynikających z  rozwoju sektora gazu łupkowego 
w Polsce oraz zbiór rekomendacji dla polskich decydentów ukierunkowanych na wygenero-
wanie wartości dodanej z  wydobycia gazu łupkowego dla jednostek samorządu terytorial-
nego i  uzyskanie efektu mnożnikowego dla polskiej gospodarki. Publikację zamyka raport 
z  unikalnych jakościowych badań socjologicznych, przeprowadzonych w  celu zidentyfiko-
wania sposobu postrzegania przez społeczności lokalne korzyści i kosztów/strat, związanych 
z eksploatacją gazu konwencjonalnego w Polsce. 

Nie tylko pozytywne doświadczenia północnoamerykańskie, ale także analiza danych ekono-
micznych polskich regionów wydobywczych wraz z wynikami wywiadów przeprowadzonych 
wśród zamieszkujących te obszary społeczności lokalnych, wskazują, że funkcjonowanie 
sektora wydobywczego gazu ziemnego może przynieść wielorakie korzyści dla rozwoju 
społeczno-ekonomicznego regionów. Wyniki badań i  analiz ekspertów Instytutu Kościuszki, 
zawarte w niniejszym raporcie są zatem źródłem rzeczowych argumentów, które w obecnej, 
wczesnej fazie rozwoju sektora łupkowego w Polsce, mogą mieć istotne znaczenie dla budo-
wania prawdziwego, a  tym samym pozytywnego klimatu wokół gazu łupkowego. Z  tego 
względu są warte przytaczania i podkreślania w debacie publicznej. 

Jak wskazuje przykład północnoamerykański, wiedza na temat korzyści i skutków, wiążących 
się z rozwojem sektora poszukiwawczo-wydobywczego gazu łupkowego jest nie do przece-
niania. Zarówno polski rząd, politycy, samorządowcy, organizacje pozarządowe, i  koncerny 
energetyczne, mając na uwadze rozwój sektora gazu niekonwencjonalnego, powinni wska-
zywać społecznościom lokalnym, i szerzej także wszystkim polskim obywatelom, że mogą stać 
się oni bezpośrednimi i  pośrednimi beneficjentami tego procesu m.in. dzięki spadkowi cen 
gazu i  energii, zmniejszeniu bezrobocia czy zwiększeniu dochodów gmin. Zaangażowanie 
polskich społeczności lokalnych we wspieranie budowy tego sektora, wydaje się bowiem na 
tym etapie być kluczowe dla stworzenia „historii sukcesu” gazu łupkowego w Polsce. 

Przygotowanie i  realizacja przez polski rząd – opartej na faktach, a nie emocjach, kampanii 
informacyjnej na temat społeczno-ekonomicznego wpływu sektora gazu łupkowego – jest 
zatem jedną z najważniejszych rekomendacji Instytutu Kościuszki ukierunkowaną na zwięk-
szenie dynamiki rozwoju tego sektora gospodarki. Wśród innych kluczowych zaleceń znaj-
dują się m.in. wpisanie gazu łupkowego do polskiej strategii energetycznej, jako drugiego 

po węglu surowca (w  aktualnym dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030  r.” nie 
ma o  nim ani słowa!); potrzeba intensyfikacji działań legislacyjnych w  zakresie tworzenia 
prostych i przemyślanych regulacji prawnych i podatkowych, a także jasnego i efektywnego 
podziału kompetencji oraz odpowiedzialności za wsparcie budowy sektora gazu łupkowego 
w  ramach administracji centralnej; konieczność szkolenia młodych inżynierów i  techników 
oraz stworzenia sektora badawczo-rozwojowego wspierającego sektor wydobywczy, który 
mógłby zostać dofinansowany ze środków unijnych i  z  budżetów koncernów energetycz-
nych; konieczność zabezpieczenia możliwości rozwoju sektora łupkowego z punku widzenia 
finansowego, poprzez stworzenie dogodnych warunków inwestycyjnych. Rząd RP powinien 
również rozważyć stworzenie w oparciu o polskie spółki, których jest właścicielem, koncernu, 
który dzięki poważnemu zaangażowaniu kapitałowemu oraz know how jednej lub kilku 
zagranicznych firm, mających wieloletnie doświadczenie wydobywcze w Ameryce Północnej, 
będzie w stanie organizacyjnie i finansowo udźwignąć gigantyczne inwestycje, w tym wyko-
nanie wielu tysięcy odwiertów i rozbudowę infrastruktury przesyłowej.

Jak pokazuje chlubna historia i tradycja wydobycia gazu ziemnego w Polsce, także zarysowana 
w niniejszym raporcie, nasz kraj, pod pewnymi warunkami, może stać się pionierem rozwoju 
sektora gazu łupkowego w  Europie i  w  perspektywie kilku lat odczuć pozytywne skutki 
swojego łupkowego success story. Miejmy zatem świadomość, że także my wszyscy możemy 
zostać wygranymi zbliżającej się globalnej niekonwencjonalnej rewolucji energetycznej.

Opisane w  raporcie przyszłe korzyści dla regionów, a  także polskiej gospodarki wynikające 
z rozwoju sektora gazu łupkowego, powinny być dodatkowym impulsem dla polskiego rządu 
do zwiększenia dynamiki jego tworzenia.

Dziękując autorom publikacji za współpracę, zapraszam Państwa do lektury. 
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Izabela Albrycht 

Najważniejsze wnioski 
i rekomendacje dla sektora 
poszukiwań i wydobycia gazu 
łupkowego w Polsce z punktu 
widzenia jednostek samorządu 
terytorialnego*

Dokonana na potrzeby niniejszego raportu analiza uwarunkowań ekonomicznych i społecz-
nych, związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce 
i  w  jej poszczególnych regionach, wykazuje, że powstający aktualnie sektor poszukiwań 
i wydobycia gazu łupkowego może stać się szansą dla rozwoju polskiej gospodarki i jednostek 
samorządu terytorialnego (JST). Z  dużym prawdopodobieństwem, północnoamerykańskie 
doświadczenia oraz pozytywne społeczno-ekonomiczno-polityczne skutki łupkowej rewolucji 
gazowej, mogą mieć miejsce, choć na mniejszą skalę, także w Polsce. 

Na łupkowym boomie skorzystali w  USA nie tylko właściciele koncernów paliwowych, ale 
także społeczności lokalne, władze stanowe, średniej i małej wielkości przedsiębiorstwa oraz 
odbiorcy indywidualni. Skorzystała wreszcie cała amerykańska gospodarka. W USA obserwu-
jemy zatem sytuację, o  której Amerykanie mówią: win-win – czyli podwójne, a  w  tym przy-
padku nawet wielostronne zwycięstwo.

Sukces łupkowy, osiągnięty dzięki strategii win-win, będzie można powtórzyć także w Polsce. 
Jest to o  tyle bardziej prawdopodobne, że Polska posiada wieloletnią tradycję związaną 
z  wydobyciem węglowodorów, a  tym samym czerpie korzyści wynikające z  wydobywania 
gazu konwencjonalnego, które warto wskazać wszystkim interesariuszom i  beneficjentom 
nowego niekonwencjonalnego sektora poszukiwawczo-wydobywczego.

Wpływ sektora wydobywczego gazu ziemnego w Polsce, 
w tym kopalni gazu konwencjonalnego oraz podziemnych 
magazynów gazu, na lokalne procesy gospodarcze

W  analizie wpływu sektora wydobywczego gazu ziemnego w  Polsce na lokalne procesy 
gospodarcze, przeprowadzonej przez Instytut Kościuszki, uwzględniono dwa Duże Regiony. 
Region Północny: głównie województwo wielkopolskie oraz zachodniopomorskie i kujawsko-
-pomorskie; Region Południowy: głównie województwo podkarpackie. W  ramach Dużych 
Regionów uwzględniono regiony (gminy i powiaty), na terenie których znajdują się kopalnie 
gazu ziemnego lub podziemne magazyny gazu. Duże Regiony różnią się pomiędzy sobą 
specyfiką, poziomem rozwoju, położeniem geopolitycznym i innymi czynnikami o charakterze 
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historycznym, które w  dalszym ciągu wpływają na ich poziom rozwoju. Istotna jest także 
aktywność PGNiG SA: zanikająca w Regionie Południowym, a rosnąca w Północnym.

Dochody samorządowe

Gminy osiągają dochody własne z  udziału w  podatkach dochodowych (PIT i  CIT) oraz 
w  podatku od nieruchomości, opłacie eksploatacyjnej (na podstawie ustawy Prawo geolo-
giczne i  górnicze) oraz w  podatkach lokalnych (m.in. podatku od nieruchomości). W  więk-
szości badanych gmin obecność kopalni lub podziemnego magazynu gazu poprawia dochody 
własne gminy. Wskaźnik dochody własne per capita jest w tych regionach o ok. 5-15% wyższy 
niż w  podobnych gminach w  danym województwie. W  Dębnie (powiat myśliborski, woje-  Dębnie (powiat myśliborski, woje-iat myśliborski, woje-
wództwo zachodniopomorskie), gdzie znajduje się kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego, 
dochody własne gminy są wyższe o  18%, a  dochody ogółem – o  ok. 5% w  porównaniu do 
innych gmin w województwie zachodniopomorskim. 

Średni udział opłaty eksploatacyjnej w dochodach gmin w Polsce wynosi ok. 0,4%. Dla porów-
nania w: 
•	 Dębnie udział ten przekracza 12% (8,3 mln PLN w 2010 r.),
•	 Kościanie (powiat Kościański województwo wielkopolskie) udział wynosi 3,3% 

(1,2 mln PLN w 2010 r.),
•	 Mogilnie (powiat Mogileński, województwo kujawsko-pomorskie) udział wynosi 1,7% 

(1,1 mln PLN w 2010 r.).

Wysokie wpływy z podatków do kasy samorządowej uruchamiają jednak mechanizm redystry-
bucji dochodów, zwany powszechnie „janosikowym”. Gminy, na terenie których znajdują się 
kopalnie gazu zimnego i podziemne magazyny gazu, otrzymują relatywnie niewielkie wpływy 
z tytułu subwencji. Ponadto są płatnikiem netto na międzyregionalny system redystrybucyjny. 
Jedynie Dębno, gdzie działa największa kopalnia ropy naftowej i  gazu ziemnego w  Polsce, 
osiąga dochody wyższe o ok. 5% w porównaniu do innych, podobnych regionów województwa 
zachodniopomorskiego. Jednak na wynik tego regionu duży wpływ ma także wydobycie ropy 
naftowej. Bazując na dostępnych danych, nie można wydzielić samego tylko wpływu wydo-
bycia gazu ziemnego (pominąwszy wpływ ropy naftowej) na finanse samorządów. 

Wydatki samorządowe

Z  punktu widzenia średnio- i  długoterminowego rozwoju regionalnego, ważne jest, aby 
wyższe dochody samorządowe przeznaczane były na prorozwojowe inwestycje, które mogą 
poprawić jakość życia i  przyciągnąć duże firmy na lokalne rynki. W  Regionie Południowym, 
gminy, na terenie których znajdują się kopalnie gazu ziemnego lub podziemne magazyny 
gazu, przeznaczają na inwestycje 22,1% wydatków ogółem, podczas gdy pozostałe porówny-
walne gminy Regionu jedynie 17,5%. 

W  Regionie Północnym, działalność inwestycyjna samorządów, które czerpią dodatkowe 
dochody z  obecności kopalni gazu ziemnego lub podziemnego magazynu także jest 

zauważalna. W  województwie wielkopolskim, gminy te przeznaczają średnio 15% swoich 
wydatków na inwestycje, podczas gdy inne porównywalne samorządy przeznaczają 14%. 
Warto przy tym zwrócić uwagę na bardzo duże zróżnicowanie tego wskaźnika: wartości 
w poszczególnych gminach wahają się od 1% do 42%. W Mogilnie (podziemny magazyn gazu) 
działalność inwestycyjna samorządu jest jeszcze bardziej zauważalna – wydatki inwestycyjne 
stanowią 21,5% wydatków ogółem, przy średniej w województwie kujawsko-pomorskim na 
poziomie 18%.

Zamożność społeczeństwa

Wpływy z podatków dochodowych do budżetów samorządowych, poza funkcją fiskalną, infor-
mują także o poziomie wynagrodzeń. W Regionie Południowym, średni poziom wynagrodzeń 
w  gminach, na terenie których funkcjonują kopalnie gazu ziemnego lub podziemne maga-
zyny gazu są większe o ok. 12% niż w innych podobnych gminach w województwie podkar-
packim. W Regionie Północnym tak jednoznaczna zależność nie występuje. Lokalne fundusze 
płac w gminach, w których obecny jest PGNiG SA są podobne do porównywalnych gmin bez 
kopalni gazu. Jedynie w  miejscowości Mogilno (podziemny magazyn gazu), średni poziom 
wynagrodzeń przewyższa o  ok. 7% średnią w  porównywalnych gminach w  województwie 
kujawsko-pomorskim.

Rynek pracy

Przeprowadzone analizy pokazują, że funkcjonowanie kopalni gazu ziemnego i  podziem-
nego magazynu gazu nie musi jednoznacznie przekładać się na znaczną poprawę sytuacji na 
lokalnym rynku pracy. Niewątpliwie może jednak zwiększać prawdopodobieństwo stworzenia 
dużej liczby miejsc pracy. W  Regionie Południowym, w  powiatach, na terenie których znaj-
dują się kopalnie gazu ziemnego lub podziemne magazyny gazu, średnia stopa bezrobocia 
(w latach 2004-2011) wyniosła ok. 18%, podczas gdy w pozostałych powiatach (bez obecności 
PGNiG SA) ok. 15%.

W Regionie Północnym w województwie wielkopolskim, sytuacja na lokalnych rynkach pracy 
ulega znacznej poprawie, gdy spółki gazownicze intensyfikują swoją działalność: średnia stopa 
bezrobocia wyniosła w tych regionach 8,5% wobec 10,3% w pozostałych powiatach. W woje-
wództwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim (złoże BMB), średnia stopa bezro-
bocia wyniosła 18,2%, podczas gdy w pozostałych powiatach województwa 22,3%. W innych 
regionach obecność kopalni gazu ziemnego lub podziemnego magazynu gazu nie przekłada 
się na znaczącą poprawę sytuacji na rynku pracy: w  powiecie mogileńskim średnia stopa 
bezrobocia okazała się być nieznacznie wyższa niż przeciętnie w  województwie. Podobnie 
wygląda sytuacja w powiatach milickim i górowskim (województwo dolnośląskie).

Podmioty gospodarcze

Na kondycję lokalnego rynku pracy znaczący wpływ ma także liczba podmiotów gospo-
darczych, które są potencjalnymi pracodawcami w  regionie. W  2010 r. w  województwie 



 12 Izabela Albrycht 13Najważniejsze wnioski i rekomendacje

podkarpackim w  powiatach, na terenie których funkcjonują kopalnie gazu ziemnego lub 
podziemne magazyny gazu, liczba podmiotów gospodarczych w  przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców wyniosła 619, podczas gdy w  pozostałych powiatach – 724. Podobnie kształ-
tował się wskaźnik nowo zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. mieszkańców: 65 wobec 79. 
Przedstawione zależności świadczą o tym, że w Regionie Południowym, mimo obecności złóż 
gazu ziemnego, nie ma bodźców do tworzenia przedsiębiorstw. Ten niski poziom aktywności 
ekonomicznej ludności ma niekorzystny wpływ na lokalne rynki pracy. Tym samym, wysokie 
bezrobocie w tych regionach należy łączyć z niedostateczną liczbą przedsiębiorstw.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w  Wielkopolsce. Powiaty, na terenie których swe prace 
prowadzi PGNiG SA charakteryzują się większą liczbą podmiotów gospodarczych, niż pozo-
stałe. Dla całego województwa w 2010 r. liczba podmiotów na 10 tys. mieszkańców wyniosła 
875, a w regionach działań PGNiG SA – 965. Również dynamika tworzenia nowych podmiotów 
jest większa: 96 wobec 97 nowo powstałych podmiotów na 10 tys. mieszkańców. 

Na uwagę zasługuje miejscowość Mogilno. W prawdzie liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w tym powiecie jest mniejsza o ok. 5% w porównaniu do średniej w całym woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, jednak w ostatnich latach, w związku z rozbudową podziem-
nego magazynu gazu, dynamika działalności gospodarczej znacznie wzrosła. W latach 2003-
2010 liczba nowo powstałych podmiotów wzrosła o 82% i już przewyższa średnią dla całego 
województwa.

Usługi komunalne

Obecność kopalni gazu ziemnego lub podziemnych magazynów gazu daje nadzieję na 
poprawę infrastruktury komunalnej w regionie, zwłaszcza w kwestii gazociągów. Największy 
udział ludności korzystającej z  instalacji gazowych właściwy jest dla województwa podkar-
packiego – ponad 72% przy ogólnokrajowej średniej na poziomie 47%. Niestety, w przypadku 
pozostałych instalacji w  tym regionie jest znacznie gorzej. Odsetek korzystających z  wodo-
ciągów jest drugi najniższy w kraju (75,7%), a z kanalizacji czwarty najniższy (56,9%).

Można sądzić, że brak odpowiednio rozwiniętych sieci komunalnych (poza gazową) jest jedną 
z przyczyn, dla których pracodawcy nie są nadto zainteresowani prowadzeniem inwestycji na 
terenach południowo – wschodniej Polski. Konfrontując ten wniosek z wynikami analiz doty-
czącymi wydatków inwestycyjnych samorządów, należy zwrócić uwagę na fakt, że władze 
lokalne powinny skoncentrować swoje działania na poprawie jakości życia mieszkańców. 
Jednym z takich działań wpływających na jakość życia i poprawę atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu jest rozwój sieci komunalnych. W województwie wielkopolskim odsetek korzystają-
cych z instalacji sieciowych (kanalizacyjnej, gazowej, wodociągowej) jest w każdym przypadku 
wyższy od średniej krajowej. Ten region uzyskuje także znacznie lepsze wyniki gospodarcze 
w większości badanych obszarów.

Wstępne przewidywania i szacunki wpływu sektora 
wydobycia gazu łupkowego w Polsce na rozwój 
społeczno-ekonomiczny regionów 
Według danych z dnia 1 czerwca 2012 r.1 liczba wydanych koncesji dla przedsiębiorstw poszu-
kujących gazu łupkowego w Polsce wyniosła 110. Ich lokalizacja rozciąga się w pasie od środ-
kowo-wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego, przez Polskę centralną, aż po Lubelszczyznę. 
Geolodzy wyodrębnili trzy baseny:

•	 Basen bałtycki obejmuje obszary począwszy od Pobrzeża Koszalińskiego i  Gdańskiego, 
przez Pojezierze Bytowskie i Chełmińskie, Żuławy, północne rejony Pojezierza Mazurskiego, 
po wąski pas przechodzący przez środek Mazowsza (okolice Warszawy) w  kierunku 
południowo-wschodnim.

•	 Basen podlaski, położony na Wschód od stolicy Polski, obejmuje obszary Niziny 
Północnopodlaskiej i Południowopodlaskiej. 

•	 Basen lubelski jest natomiast najbardziej wysunięty na Południe i obejmuje głównie obszary 
Wyżyny Lubelskiej i Wołyńskiej, Roztocza oraz Polesia Wołyńskiego.

Ponadto, koncesje zostały wydane także w południowo-zachodnich częściach Polski: na Nizinie 
Śląskiej i Opolszczyźnie. Tym samym, obszary koncesyjne obejmują dużą część naszego kraju.

W kontekście rozwoju sektora poszukiwań i wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Polsce 
należy stwierdzić, że wielkie inwestycje przemysłowe niosą ze sobą pewne koszty społeczne, 
dlatego uczestnicy procesu inwestycyjnego muszą mieć ich świadomość i podejmować dzia-
łania zmierzające do ich minimalizowania. W przypadku sektora gazu łupkowego, podążając 
za doświadczeniami amerykańskich regionów, możemy mówić m.in. o  zniszczeniu dróg 
dojazdowych przez ciężki transport kołowy; niedogodnościach spowodowanych hałasem; 
czy o  spadku wartości nieruchomości na terenach sąsiadujących z  infrastrukturą przesy-
łową lub wydobywczą. Społeczności lokalne powinny znać swoje uprawnienia wobec inwe-
storów i państwa oraz mieć zagwarantowaną rekompensatę ewentualnych strat. Mieszkańcy 
obszarów wydobywczych muszą być świadomi, że dzięki przyjętej przez ustawodawcę zasa-
dzie redystrybucji przychodów z opodatkowania węglowodorów (tak w przypadku podatku 
węglowodorowego, jak i opłaty eksploatacyjnej), partycypują oni w zyskach z wydobycia gazu 
ziemnego. Mogą także negocjować z  inwestorem ewentualne dodatkowe benefity i  rekom-
pensaty dla swojego regionu. Minimalną rekompensatą powinno być odbudowanie znisz-
czonej infrastruktury, przy czym przykład regionów amerykańskich wskazuje także na rożne 
inne formy, takie jak np. zrewitalizowanie przestrzeni miejskiej, wybudowanie nowych parków, 
bibliotek, wybrukowanie chodników, czy wyremontowanie budynków publicznych.

Ponad wszystko, społeczności lokalne powinny także posiadać wiedzę na temat przy-
szłych i  prawdopodobnych korzyści z  tytułu rozwoju sektora poszukiwań i  wydobycia gazu 

1 www.mos.gov.pl, (data dostępu 24.06.2012).
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łupkowego, zarówno dla swoich regionów, jak i  całego kraju. W  przekonaniu Instytutu 
Kościuszki, zyski społeczno-ekonomiczne w regionach koncesyjnych mogą być dużo wyższe 
niż ponoszone koszty i uciążliwości, które, co należy podkreślić, pojawiają się na wczesnym 
etapie inwestycyjnym, czyli na etapie zagospodarowywania obszaru koncesyjnego i w fazie 
wykonywania odwiertów na danym polu eksploatacyjnym, a czas ich występowania liczony 
jest jedynie w miesiącach. Natomiast na etapie produkcji gazu, czyli przez kolejnych kilka do 
kilkunastu lat, na powierzchni ziemi pozostają jedynie głowice, nie zakłócające krajobrazu, ani 
życia mieszkańcom danego obszaru. 

Korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionów
Przekładając na lokalne procesy gospodarcze w Polsce ogólne dane z analizy wpływu kopalni 
gazu konwencjonalnego i podziemnych magazynów gazu, a także zestawiając je z północno-
amerykańskimi doświadczeniami, można spróbować sformułować wstępne szacunki doty-
czące prawdopodobnego wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny polskich regionów 
sektora poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Należy jednak zastrzec, że skala wszystkich 
wymienionych korzyści zależeć będzie od intensywności prowadzonych prac inwestycyjnych 
przez krajowych i zagranicznych koncesjobiorców, a także, przede wszystkim, od powodzenia 
prac poszukiwawczych. 

Ceny gazu

Najbardziej prawdopodobnym i odczuwalnym przez tzw. przeciętnego Kowalskiego skutkiem 
produkcji gazu łupkowego w Polsce, może być obniżenie ceny gazu ziemnego. Cena ta, będąc 
jedną z najwyższych w Europie, jest obecnie wypadkową ceny gazu konwencjonalnego wydo-
bywanego w Polsce oraz ceny gazu importowanego z Rosji. Polska płaci 420 USD za 1,000 m3 
rosyjskiego gazu. Jest to najwyższa cena w całej UE. Dla porównania, kraje Europy Zachodniej 
płacą średnio ok. 100 USD mniej za tę ilość surowca2. Znaczącą przepaść cenową widać jednak 
dopiero, gdy porównamy cenę gazu ziemnego w  Polsce do ceny gazu w  USA. Amerykanie 
płacą obecnie za gaz ziemny 60-70 USD za 1,000 m3. Surowiec ten w coraz większym procencie 
pozyskują z własnych źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.

Zaznaczyć należy, że w Polsce rośnie zapotrzebowanie na gaz, zarówno w sektorze energe-
tycznym i chemicznym, jak i w gospodarstwach domowych. Dlatego dzięki tańszemu krajo-
wemu gazowi ziemnemu, zwiększyć się może dynamika rozwoju gospodarczego i w efekcie 
nastąpić może wzrost wartości ekonomicznej (PKB). Wpływ na gospodarkę może mieć wymiar 
bezpośredni, pośredni i indukowany. Dzięki zwiększeniu wydobycia krajowego gazu niekon-
wencjonalnego w  polskich regionach będzie można budować elektrownie gazowe, dla 
których proces inwestycyjny jest szybszy i  tańszy w porównaniu np. z elektrowniami jądro-
wymi. Możliwe będzie także powstanie wielu lokalnych elektrociepłowni, produkujących 
energię i ciepło w kogeneracji, która zwiększa efektywność energetyczną – prądu nie trzeba 
wysyłać bowiem na duże odległości, ale wraz z ciepłem może być on wykorzystywany lokalnie 
i  regionalnie. Nastąpić może także spadek cen energii elektrycznej, co doprowadzić może 

2 Polska płaci najwyższą w Unii Europejskiej cenę za gaz z Rosji - poinformowały rosyjskie media, powołując się na dane Gazpromu,  
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11964732,Polska_placi_najdrozej_w_UE_za_gaz_z_Rosji.html (data dostępu 24.06.2012).

do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i  uruchomienia nowych mocy 
produkcyjnych. 

Rewolucja łupkowa doprowadziła do spadku cen gazu ziemnego w  USA z  poziomu ok. 
12 USD/MMBtu w  2008 r. do ok. 3 USD/MMBtu w  2012 r., co daje obecnie cenę 60-70 USD 
za 1,000  m3. Niższe ceny gazu wpłynęły na podmioty gospodarcze, które zwiększyły swoją 
produkcję i zatrudnienie.

W perspektywie ostatnich 10 lat daje się także zaobserwować rozpoczynający się trend spad-
kowy w zakresie cen energii elektrycznej w USA. Zastrzec należy, że analizowane ceny są cenami 
uśrednionymi dla rynku amerykańskiego. Szczyt ceny energii elektrycznej miał miejsce w 2008 
r., w latach 2008-2011 cena ustabilizowała się, jednak na dość wysokim poziomie, natomiast od 
przełomu lat 2011/2012 widać wyraźne oznaki spadku cen. Średnie ceny 1 kWh kształtują się 
na poziomie (marzec 2012 r.) od 6,51 centa dla odbiorców przemysłowych, przez 9,94 centa dla 
odbiorców komercyjnych (pozostali prowadzący działalność gospodarczą) do 11,49 centa dla 
odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe). Można zauważyć, że w regionach, gdzie 
jest najwyższe wydobycie gazu ziemnego, cena energii elektrycznej jest najniższa, natomiast 
w regionach, gdzie wydobywa się najmniej gazu, cena energii jest najwyższa. Ma to istotne 
znaczenie dla decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, których produkcja jest energochłonna 
(np. w sektorze chemicznym).

Dochody własne gmin

Gminy, na terenach których będzie miało miejsce wydobycie gazu łupkowego osiągną dodat-
kowe wpływ do budżetu w postaci udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT), podatku 
od nieruchomości i opłacie eksploatacyjnej. W zależności od uregulowań ustawy o opodatko-
waniu węglowodorów, nad którą pracuje od kilku miesięcy polski rząd, zarówno wielkość, jak 
i rodzaj danin państwowych dla JST może się zmienić (wpływy z tytułu podatku dochodowego 
albo z tytułu specjalnego podatku wydobywczego od tej działalności). 

Przykład USA pokazuje, że niezależnie od przyjętych rozwiązań fiskalnych, aktywność 
w  sektorze gazu łupkowego zwiększyła wpływy podatkowe władz federalnych, stanowych 
i lokalnych oraz wpływy z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów, których właścicielami są władze 
federalne. W całych USA wpływy fiskalne w 2010 r. związane z eksploatacją gazu łupkowego 
zamknęły się w  kwocie 18,6 mld USD. Prognoza na 2035 r. mówi o  57,2 mld USD, a  łącznie 
w latach 2010-2035 szacuje się wzrost wpływów podatkowych o 933 mld USD. Do najważniej-
szych form opodatkowania w USA, powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z przemysłem 
wydobywczym, zaliczyć należy m.in. następujące podatki: (1) od nieruchomości; (2) od eksplo-
atacji bogactw naturalnych i działalności produkcyjnej; (3) dochodowy od osób prawnych; (4) 
obrotowy; oraz (5) środowiskowy, który często przybiera formę opłat.
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Wydatki inwestycyjne

W gminach, na terenie których znajdą się kopalnie gazu ziemnego lub inne instalacje gazowe, 
w tym np. podziemne magazyny gazu, z uwagi na wyższe dochody własne, możliwe będzie 
przeznaczanie większych wydatków na inwestycje. Dzięki odpowiedniej działalności inwesty-
cyjnej samorządów, inwestycje te mogą poprawić jakość życia mieszkańców oraz stanowić 
bodziec przyciągający inwestorów do tych regionów. Przewidywać można, że regiony wydo-
bywcze będą atrakcyjne dla energochłonnego przemysłu, w  tym przemysłu chemicznego. 
Zakładane na obszarach koncesyjnych lub około koncesyjnych, przedsiębiorstwa będą mogły 
korzystać z bliskości położenia względem miejsca produkcji gazu. Poprzez gazociągi bezpo- z bliskości położenia względem miejsca produkcji gazu. Poprzez gazociągi bezpo-ędem miejsca produkcji gazu. Poprzez gazociągi bezpo-produkcji gazu. Poprzez gazociągi bezpo-
średnie możliwy byłby transport gazu, przy uniknięciu dodatkowych opłat za przesył. Przy 
założeniu, że rynek gazu w Polsce zostanie uwolniony, a zatem będzie wolny od taryf gazo-
wych, możliwa będzie samodzielna negocjacja cen surowca między dystrybutorem a odbiorcą 
końcowym. 

Z podobną zależnością mamy do czynienia w USA, gdzie energochłonny przemysł lokuje się 
w miejscach produkcji gazu ziemnego, w tym niekonwencjonalnego. 

Rynek pracy

Funkcjonowanie kopalni gazu łupkowego zwiększy prawdopodobieństwo stworzenia 
nowych miejsc pracy w  sektorze wydobywczym, jak i  usługowym wobec branży gazowej. 
Zwiększy się także dynamika tworzenia nowych podmiotów gospodarczych. Pomimo wcze-
snej fazy rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce, podjęto próbę oszacowania wpływu jego 
znaczenia na krajowy rynek pracy. W analizie przyjęto horyzont 10 lat i uzyskano następującą 
możliwą liczbę nowych miejsc pracy w polskiej gospodarce w związku z wydobyciem gazu 
łupkowego:
•	 Scenariusz bazowy zakłada, że w perspektywie 10 lat zatrudnienie w sektorze gazu łupko-

wego i sektorach z nim powiązanych wyniesie ok. 155 tys.
•	 Scenariusz pesymistyczny zakłada, że zatrudnienie po 10 latach wyniesie ok. 120 tys.
•	 Scenariusz optymistyczny pokazuje natomiast, że zatrudnienie w ciągu dekady może 

wzrosnąć o ok. 190 tys. 

Branże, które w największym stopniu zwiększą zatrudnienie w następstwie eksploatacji gazu 
łupkowego to: przemysł metalurgiczny, handel detaliczny i hurtowy, dostarczanie energii oraz 
produkcja maszyn i urządzeń.

Liczba zatrudnionych w sektorze gazu łupkowego na koniec 2010 r. wyniosła ok. 600 tys. osób, 
a prognozy pokazują, iż wskaźniki te mogą wzrosnąć w ciągu pięciu kolejnych lat do 870 tys., 
a w ciągu 25 lat do 1,6 mln. Całkowity potencjał sektora gazu niekonwencjonalnego szaco-
wany jest natomiast na ok. 1,5 mln nowych miejsc pracy w 2015 r. i ok. 2,4 mln w 2035 r.

Analiza doświadczeń amerykańskich wskazuje jednak na to, że wysoki mnożnik zatrudnienia 
(z każdego bezpośrednio stworzonego miejsca pracy w tym sektorze powstają trzy miejsca 

pracy w sektorach pośrednio związanych z gazem łupkowym, a także w pozostałych sektorach 
gospodarki), wynika także z faktu, że prawie wszystkie łańcuchy dostaw dla przemysłu gazo-
wego kończą się w kraju i nie ma potrzeby importowania żadnych produktów potrzebnych do 
wydobycia gazu niekonwencjonalnego, w tym np. maszyn, konstrukcji stalowych, programów 
do projektowania komputerowego złóż czy chemikaliów do szczelinowania hydraulicznego.

Infrastruktura komunalna

Obecność kopalni gazu ziemnego lub innych dużych instalacji, związanych z  wydobyciem 
tego surowca, daje nadzieję na poprawę infrastruktury komunalnej w  regionie, zwłaszcza 
w obszarze gazociągów.

Wymieniając korzyści z rozwoju sektora poszukiwań i wydobycia gazu niekonwencjonalnego, 
należy dodać na zakończenie, że zawsze wtedy, gdy mamy do czynienia z nowymi procesami 
gospodarczymi, pojawiają się ich „wygrani” i „przegrani”. Perspektywa liberalizacji unijnego 
rynku gazu, w połączeniu z rozwojem krajowych i alternatywnych wobec dotychczasowych 
importerów gazu do Europy, źródeł pozyskiwania gazu (w tym rozwój sektora wydobycia gazu 
niekonwencjonalnego w  Polsce), postrzegana jest jako przeszkoda i  zagrożenie dla dotych-
czasowego modelu biznesowego rosyjskiego przemysłu gazowego. Z tego względu Moskwa 
może chcieć negatywnie wpłynąć na dynamikę rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego 
w  Europie, w  tym z  dużym prawdopodobieństwem także w  Polsce. Najlepszym i  bardzo 
skutecznym sposobem, o czym świadczą przykłady m.in. Rumunii i Bułgarii, jest podsycanie 
krajowych i lokalnych protestów społecznych. 

Podobnie nieprzychylnie do technologii wydobycia gazu łupkowego odnosi się Francja. 
Zaznaczyć należy, że także ten kraj ma swoje biznesowe interesy w ramach polityki energe-
tycznej w  UE. Francja opiera swoje bezpieczeństwo energetyczne przede wszystkim na 58 
reaktorach atomowych w  swoich 19 elektrowniach atomowych, a  technologia nuklearna 
jest jednym z ważniejszych produktów eksportowych. W związku z planami rozwoju polityki 
atomowej w Polsce, nasz kraj znalazł się na liście potencjalnych odbiorców francuskiej techno-
logii atomowej, dla której większa dynamika wzrostu sektora gazu ziemnego stanowi konku-
rencję. Francuskie moratorium na wydobycie gazu metodą szczelinowania hydraulicznego, 
wprowadzone w tym kraju po głośnych protestach społecznych, było pierwszym wyraźnym 
czerwonym światłem dla sektora gazu niekonwencjonalnego w Europie. Podkreślić należy, że 
we Francji nie odbyła się w tej sprawie poważna debata publiczna oparta na faktach. 

W  związku z  powyższym, informacja o  korzyściach społeczno-ekonomicznych, ale także 
rzetelna wiedza na temat ewentualnych skutków środowiskowych, powinna być aplikowana 
społecznościom lokalnym, jako szczepionka przeciwko, szerzącej się aktualnie w  Europie, 
epidemii protestów społecznych, skierowanych przeciwko technologii wydobycia gazu 
niekonwencjonalnego. 
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Rekomendacje dla władz centralnych i samorządowych 

1. Z punktu widzenia rozwoju regionów, na terenie których prowadzona będzie eksploatacja 
gazu łupkowego, ważne jest zabezpieczenie korzyści, które w związku z tym mogłyby one 
czerpać. Istotne będzie przede wszystkim zabezpieczenie ich wpływów z tytułu wydo-
bycia węglowodorów. Kluczowe będzie, zatem to, w jaki sposób sformułowany zostanie 
model opodatkowania wydobycia gazu łupkowego. W każdym z potencjalnie możliwych 
modeli, JST mogą być w  istotnymi beneficjentami, bądź też posiadać słabszą pozycję. 
Ważnym pytaniem jest zatem to, w jaki sposób redystrybuowane zostaną przychody z tytułu 
podatku węglowodorowego na rzecz JST. Przykładowe i podstawowe opcje to po pierwsze 
utrzymanie obecnie funkcjonującego rozwiązania w  postaci opłaty eksploatacyjnej, która 
w  części będzie przekazywana JST, a  po drugie redystrybuowanie do JST części podatku 
z tytułu wydobycia, który zasilałby wpierw budżet centralny, a w kolejnym kroku przekazy-
wany zostawałby do JST. 

2. Według obecnych uregulowań prawnych, część opłaty eksploatacyjnej trafia do gminy, 
w  której ma miejsce wydobycie węglowodorów. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że 
proces wydobywczy wpływa także na inne sąsiadujące gminy (np. niszczenie dróg przez 
transport sprzętu ciężkiego). Rekomenduje się zatem rozważenie podziału zysków 
z  tytułu opodatkowania węglowodorów według „mechanizmu solidarnościowego” 
z sąsiadującymi gminami. Rozwiązanie takie byłoby nie tylko sprawiedliwe, ale także mity-
gowałoby groźbę protestów społecznych na terenach znajdujących się nieopodal obszarów 
wydobywczych.

3. Analiza rozwoju sektora poszukiwań i  wydobycia gazu niekonwencjonalnego w  USA 
i w Kanadzie prowadzi do wniosku, że kluczową rolę z punktu widzenia rozwoju gospo-
darki narodowej (przyrost wartości dodanej oraz poziom zatrudnienia) odgrywa 
powiązanie sektora poszukiwawczo-wydobywczego z  innymi sektorami gospodarki 
i osiągnięcie efektu synergii. Powtórzenie tego scenariusza w Polsce spowodować może, 
że każda złotówka zainwestowana w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym przyniesie dla 
gospodarki skutek w postaci kilku złotych (efekt mnożnikowy). Osiągnięciu wspomnianego 
efektu mogą służyć na przykład inwestycje infrastrukturalne czy stworzenie warunków do 
rozwoju sektora badawczo-rozwojowego i  stymulowanie jego rozwoju, w  szczególności 
w  zakresie rozwoju usług niezbędnych dla funkcjonowania sektora poszukiwawczo-wydo-
bywczego (np. usługi w zakresie wierceń, serwisowania, analizy danych geologicznych) oraz 
produkcji sprzętu na potrzeby tego sektora (np. produkcja sprzętu wiertniczego).

4. Zagrożenie rozprzestrzenienia się „antyłupkowej histerii” na kolejne kraje europejskie, 
wymaga od polskiego rządu przeprowadzenia w  perspektywie kilku najbliższych 
miesięcy szerokiej akcji informacyjnej, skierowanej głównie do społeczności lokalnych, 
ale także do wszystkich polskich obywateli. Polskie społeczeństwo powinno uzyskać 
rzetelną informację na temat środowiskowego wpływu wydobycia gazu łupkowego oraz 
korzyści społeczno-ekonomicznych dla Polski i jej regionów. Na uwagę zasługuje także fakt, 
że społeczeństwo amerykańskie w  dużym stopniu docenia także wzrost bezpieczeństwa 

energetycznego swojego kraju, wynikający z  coraz większej samowystarczalności energe-
tycznej. W Polsce, która uzależniona jest od gazu ziemnego z Rosji, argument o zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego kraju dzięki rozwojowi sektora gazu łupkowego, jest także 
wart podnoszenia. 

Kampania informacyjna nawiązywać powinna także do polskiej historii i tradycji wydo-
bycia węglowodorów

Rekomenduje się zatem realizację spotów informacyjnych, jak i popularno-naukowych filmów 
dokumentalnych, na wzór chociażby wyprodukowanego niedawno filmu „Truthland”, będą-
cego odpowiedzią na krytyczny wobec gazu łupkowego film „Gasland”. W  ramach budowy 
pozytywnego klimatu wokół gazu łupkowego, konieczne są także konsultacje społeczne 
przed i w trakcie procesu inwestycyjnego – czyli prowadzenie stałego dialogu społecz-
nego w regionach koncesyjnych. Instytut Kościuszki jest na etapie zaawansowanych uzgod-
nień z Pennsylvania State University, mających na celu zorganizowanie w najbliższym czasie 
misji wyjazdowych dla polskich burmistrzów i wójtów do USA, które umożliwiłyby naoczne 
przedstawienie im korzyści płynących z wydobycia gazu niekonwencjonalnego dla społecz-
ności lokalnych, jak i  sposoby współpracy władz lokalnych z  przemysłem. Żaden raport nie 
zastąpi bowiem bezpośredniej możliwości oceny tychże korzyści.

*Pozostałe przypisy odnoszące sie do fragmentów i danych liczbowych zawartych w Najważniejszych wnioskach i rekomendacjach dla sektora 
poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego znajdują sie dalej w tekście.
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Historia wydobywania gazu łupkowego w USA sięga początków XIX wieku. To właśnie wtedy, 
w 1821 r., dokonano pierwszego odwiertu w miejscowości Fredonia, w zachodniej części stanu 
Nowy Jork. Co ciekawe, dopiero 38 lat później, w 1859 r., zaczęto po raz pierwszy wydobywać 
ropę naftową1. Pionierem w zakresie gazu niekonwencjonalnego okazał się człowiek imieniem 
William Aaron Hart.

Chociaż o złożach gazu naturalnego francuscy eksploratorzy informowali już w drugiej połowie 
XVII wieku, to właśnie wspomniany amerykański blacharz zapoczątkował proces pozyskiwania 
i praktycznego wykorzystywania omawianego surowca. Hart wykonał instalację, która rurami 
doprowadzała gaz do oberży położonej na szlaku handlowym pomiędzy Buffalo a Cleveland2. 
Jak podają źródła, możliwości energetyczne prototypowego szybu były początkowo bardzo 
ograniczone i  pozwalały na jednoczesne zaopatrywanie w  gaz jednego młyna zbożowego 
i czterech sklepów3. Z czasem, Hartowi udało się rozwinąć jego rewolucyjne przedsięwzięcie 
na nieco większą skalę: gaz pozyskiwany ze skał łupkowych umożliwiał oświetlenie kilkudzie-
sięciu głównych ulic w hrabstwie Chautauqua. 

W ślad za Hartem poszło wielu innych przedsiębiorców. Dokonali oni tysięcy małych odwiertów 
w poszukiwaniu gazu łupkowego: przede wszystkim w Zagłębiu Appalachów, stanach Indiana, 
Kentucky, Ohio i Pensylwania4. Celem poszukiwań był gaz łupkowy, którego eksploatacja miała 
zaspokoić lokalne zapotrzebowanie na energię. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, iż 
omawiany surowiec nie spełnił wówczas nadziei jakie w nim pokładano. W szczególności nie 
wytrzymał on konkurencji z innymi źródłami energii: gazem konwencjonalnym i ropą naftową. 
Przyczyną tego była prymitywna technologia wydobywcza oparta na pionowych odwier-
tach (surowiec dało się pozyskiwać wyłącznie ze źródeł położonych zaledwie kilka metrów 
pod powierzchnią ziemi), a  także relatywnie wysokie koszty jego perforacji i  eksploatacji. 

1 D. Mader, Hydraulic Proppant Fracturing and Gravel Packing, Elsevier, Amsterdam: 1989, s. 481. 
2 New York State Department of Environmental Conservation, New York’s Oil and Natural Gas History – A Long Story but not the Final Chapter, 

http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/nyserda2.pdf (data dostępu: 10.05.2012).
3 Ibidem.
4 D. G. Hill, T. E. Lombardi, Fractured Shale Gas Potential in New York, New York State Energy Research and Development Authority, Albany, 

New York, s. 2. http://www.tiogagaslease.org/images/fracturedshalegaspotentialinny.pdf (data dostępu: 10.05.2012). 
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Początkowało brakowało również infrastruktury, pozwalającej na doprowadzanie gazu do 
gospodarstw domowych. 

W pierwszej połowie XX wieku wydobywano w USA niewielkie ilości gazu łupkowego, m.in. 
w  zagłębiu Appalachów i  kopalni odkrywkowej Antrim w  stanie Michigan5. Informacje te 
należy przytaczać w  charakterze ciekawostki, gdyż wpływ gazu niekonwencjonalnego na 
bezpieczeństwo energetyczne USA był wówczas marginalny. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie 
w latach 70-tych XX wieku, uznawanych powszechnie za okres, który położył podwaliny pod 
rozpoczęcie amerykańskiej rewolucji w sektorze energetycznym. 

Fundamentalne znaczenie dla zwielokrotnienia inwestycji w gaz łupkowy miał rozwój tech-
nologii, przede wszystkim szczelinowania hydraulicznego. Pierwsze eksperymenty w  tym 
zakresie przeprowadzano już w  XIX wieku, jednakże wysiłki zintensyfikowano na nowo 
dopiero w latach 70-tych następnego stulecia6. Wspomina się o dwóch przyczynach kryjących 
się za powrotem do idei Williama Harta, rozwinięcie których miało tym razem objąć swoim 
zasięgiem terytorium całego kraju: (1) egzogenicznej i (2) endogenicznej. 

1. Pierwszy motyw, o charakterze egzogenicznym, związany był z kryzysem naftowym 1973 r.7. 
Istotą tego wydarzenia było narzucenie embarga na eksport ropy do USA przez państwa 
zrzeszone w OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową), a następnie podnie-
sienie światowych cen ropy „tak że osiągnęły one niespotykany dotąd poziom”8. Wydarzenie 
to, stanowiące odpowiedź na udzielenie wsparcia przez USA dla Izraela w  wojnie Yom 
Kippur, posłużyło za katalizator zmiany sposobu planowania polityki energetycznej przez 
Waszyngton i  zrodziło politykę opartą na niezależności i  dywersyfikacji źródeł energii. 
Pierwsze raporty państwowe dotyczące prowadzenia badań nad gazem łupkowym opubli-
kowane zostały w reakcji na kryzys w 1973 r., już w kilka dni po jego wybuchu9.

2. Drugi, mający charakter endogeniczny, argument przemawiający za poszukiwaniem nowych 
surowców, opierał się na błędnym założeniu o zmniejszających się w szybkim tempie zaso-
bach gazu konwencjonalnego na terytorium USA10. Wydobycie gazu i ropy naftowej ze źródeł 
własnych osiągnęło rekordowo wysoki poziom właśnie w pierwszej połowie lat 70-tych XX 
wieku: w 1970 i 1973 r.11. 

5 J. Daniel Arthur et al., An Overview of Modern Shale Gas Development in the United States, http://www.all-llc.com/publicdownloads/
ALLShaleOverviewFINAL.pdf (data dostępu: 10.05.2012).

6 U.S. Energy Information Administration, Review of Emerging Resources: U.S. Shale Gas and Shale Oil Plays, 2011, s. 4. 
7 Committee on Benefits of DOE R&D on Energy Efficiency and Fossil Energy, Commission on Engineering and Technical Systems, National 

Research Council, Energy Research at DOE: Was It Worth It? Energy Efficiency and Fossil Energy Research 1978 to 2000, “National Academy 
Press”, Washington, D.C., 2001, s. 9.

8 H. Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ossolineum, Wrocław, 2004.
9 Committee on Benefits of DOE R&D, op. cit., s. 9. 
10 Cornell University, Natural Gas Resource Center, Shale Gas: A Short History from NETL, 2011, http://cce.cornell.edu/EnergyClimateChange/

NaturalGasDev/Documents/PDFs/Shale%20Gas-%20a%20short%20history%20from%20NETL.pdf (data dostępu: 10.05.2012).
11 S. Litten, Hudson River Environmental Society, Shale Gas, Hydrofracking, and Managing Risk, http://www.hres.org/joomla/index.

php?option=com_content&view=article&id=78:shale-gas-hydrofracking-and-managing-risk-&catid=54:opinion&Itemid=64 (data 
dostępu: 11.05.2012).

Zarówno Prezydent Gerald Ford (1974-1977), jak i jego następca w Białym Domu, Demokrata 
Jimmy Carter (1977-1981), uznali poszukiwanie i  lepsze wykorzystanie surowca za jeden 
z  priorytetów ich kadencji12. Poważny krok ku poprawie bezpieczeństwa energetycznego 
USA postawiono dzięki wspieranej przez obu Prezydentów współpracy między sektorem 
publicznym i prywatnym. Do partnerstw o mieszanej strukturze przynależeli prywatni przed-
siębiorcy, uniwersytety, Amerykański Departament Energii (DOE), oraz agendy rządowe, takie 
jak Instytut Badań nad Gazem (Gas Research Institute, obecnie Gas Technology Institute). 

Jednym z najbardziej znanych przedsięwzięć tego typu, zapoczątkowanym w latach siedem-
dziesiątych XX wieku, był Eastern Shale Gas Projects (ESGP). Zainicjowany przez DOE w 1976 r., 
miał na celu (1) stworzyć dokładną charakterystykę skał łupkowych i opisać zasięg ich wystę-
powania na terytorium Zagłębia Appalachów, stanów Michigan i Illinois; a także (2) rozwinąć 
i pomóc wdrożyć nową technologię prowadzenia odwiertów, która umożliwiłaby zwiększenie 
możliwości eksploatacyjnych13. Według geologa Dana Stewarta, ESGP zgromadził więcej 
danych na temat łupek gazonośnych i wzbogacił naszą wiedzę o nich w stopniu większym niż 
jakakolwiek inna, podobna mu inicjatywa14. 

Co do aspektu technologicznego, DOE przeznaczył w latach 1978-1992 około 137 mln USD na 
badania nad udoskonaleniem tzw. szczelinowania hydraulicznego, zwanego również krusze-
niem hydraulicznym15. W sumie w  latach 1978-2007 na badania nad paliwami kopalnymi ta 
sama instytucja wydała 24 mld USD, co nie uwzględnia kosztów kredytów rządowych na 
wydobycie gazu niekonwencjonalnego16. 
Technologia szczelinowania hydraulicznego polega na pompowaniu pod powierzchnię ziemi 
dużych ilości płynu hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem. Stanowi on mieszaninę świeżej 
wody, piasku i  chemikaliów. Szczelinuje skały łupkowe, uwalnia z  nich gaz i  umożliwia tym 
samym jego ujście na powierzchnię. W  najbardziej prymitywnej wersji, technikę tę zastoso-
wano po raz pierwszy w 1903 r., a do celów komercyjnych wykorzystano ją w stanach Teksas 
i Oklahoma jeszcze w latach 40-tych XX wieku17. Ale metodę kruszenia hydraulicznego zaczęto 
z  sukcesami adaptować na potrzeby wydobycia gazu łupkowego dopiero w  latach 80-tych 
i 90-tych XX wieku. 

Działając w ścisłej współpracy z Departamentem Energii, dokonali tego geolodzy pracujący 
dla zamieszkałego w  Teksasie inżyniera i  przedsiębiorcy George’a  Phydiasa Mitchella. To 
m.in. dzięki ograniczeniu ilości chemikaliów i zwiększeniu komponentu wody w płuczce, ich 
wspólne wysiłki doprowadziły do opracowania metody, która w niedalekiej przyszłości miała 

12 A. Trembath, Breakthrough Institute, History of the Shale Gas Revolution, 2011, http://thebreakthrough.org/blog/2011/12/history_of_
the_shale_gas_revolution.shtml (data dostępu: 10.05.2012). 

13 Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resources, Eastern Gas Shales Project, http://www.dcnr.state.pa.us/topogeo/
econresource/oilandgas/marcellus/marcellus_egsp/index.htm (data dostępu: 14.05.2012). 

14 Breakthrough Institute, Interview with Dan Steward, Former Mitchell Energy Vice President, http://thebreakthrough.org/blog/2011/12/
interview_with_dan_steward_for.shtml (data dostępu: 13.05.2012).

15 United States Government Printing Office, Economic Report of the President, Washington, 2012, s. 256.
16 M. Schellenberger, T. Nordhaus, A Boom in Shale Gas? Credit the FEDs, Washington Post, http://www.washingtonpost.com/opinions/a-

boom-in-shale-gas-credit-the-feds/2011/12/07/gIQAecFIzO_story.html (data dostępu: 15.05.2012). 
17 C. T. Montgomery, M. B. Smith, Hydraulic Fracturing: History of an Enduring Technology, JPT, XII, 2010, http://www.spe.org/jpt/print/

archives/2010/12/10Hydraulic.pdf (data dostępu: 14.05.2012). 
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okazać się opłacalna z  ekonomicznego punktu widzenia i  tym samym możliwa do zastoso-
wania na szeroką skalę18. Co równie ważne, „w tym samym czasie naukowcy zatrudnieni przez 
Mitchella przeprowadzili przy użyciu najnowocześniejszych technik, opracowanych w ramach 
wspólnych projektów badawczych, nowe kluczowe badania skał łupkowych, które dowiodły, 
iż ilość zasobów geologicznych gazu była w rzeczywistości cztery razy większa, niż wcześniej 
zakładano”19. 

Warto też nadmienić, iż w literaturze wywiązał się spór dotyczący tego, czyj wkład w te osią-
gnięcia był kluczowy – przedsiębiorcy Mitchella czy może władz federalnych, które umożli-
wiły mu osiągnięcie sukcesu poprzez subsydiowanie programów badawczych i  dzielenie 
się ekspertyzami. Polemika ta jest o tyle ważna, że wpisuje się ona w trwającą od lat debatę 
publiczną dotyczącą ingerencji państwa w gospodarkę, stanowiącą oś podziału politycznego 
pomiędzy amerykańskimi konserwatystami i liberałami20. Wydaje się wszakże, że żadne z tych 
stanowisk nie oddaje pełnego obrazu omawianej sytuacji. Z dużą dozą pewności można wręcz 
stwierdzić, iż rozwój technologii Amerykanie zawdzięczają nie jednej ze stron, lecz synergii 
polegającej na współpracy podmiotów publicznych z prywatnymi. 

Udoskonalenie techniki szczelinowania hydraulicznego na potrzeby wydobycia gazu łupko-
wego miało trudne do przecenienia znaczenie. Uważa się, iż gdyby technologia ta nie była 
powszechnie dostępna, nie byłaby również możliwa eksploatacja aż 80% złóż gazu niekon-
wencjonalnego, położonych na terytorium USA21. 

Jednocześnie nie można zapominać o innych rozwiązaniach, połączeniu których USA zawdzię-
czają etap, w którym ponad 30% obecnego krajowego zapotrzebowania na gaz pokrywane 
jest ze źródeł niekonwencjonalnych. Duże zasługi w tym względzie należy przypisać dwóm 
relatywnie nowym technologiom: poziomym odwiertom oraz obrazowaniu sejsmicznemu. 
Szczególnie warte wyjaśnienia jest wykonywanie poziomych odwiertów. Proces ten polega na 
„zmianie trajektorii odwiertu pionowego na poziomy i tym samym penetracji warstw gazono-
śnych ciągnących się na dużej odległości”22. Pierwszy taki odwiert przedsiębiorstwo Mitchella 
wykonało w 1991 r., w Barnett Shale w stanie Teksas. Wykorzystano do niego finansowanie ze 
środków publicznych oraz szerokie zaplecze eksperckie DOE oraz GRI23. Dzięki opłacanemu 
przez państwo Laboratorium Sandia, udało się z  kolei rozwinąć narzędzia do obrazowania 
sejsmicznego, które pozwalały na dokładne skierowanie odwiertu w miejsca bogate w zasoby 
surowca24.

18 M. Schellenberger, op. cit. 
19 G. Lewis, T. Smith, K. F. Perry, Doświadczenia Rozwoju Gazu Niekonwencjonalnego w Stanach Zjednoczonych, w: I. Albrycht et al., Gaz 

Niekonwencjonalny – Szansa dla Polski i Europy? Analiza i Rekomendacje, Instytut Kościuszki, 2011, s. 53.
20 T. Nordhaus, M. Schellenberger, Lessons from the Shale Revolution, The American: The Online Magazine of the American Enterprise Institute, 

22.02.2012, http://american.com/archive/2012/february/lessons-from-the-shale-revolution (data dostępu: 14.05.2012). 
21 FracFocus, Chemical Disclosure Agency, Hydraulic Fracturing: How It Works, http://fracfocus.org/hydraulic-fracturing-how-it-works/history-

hydraulic-fracturing (data dostępu: 14.05.2012).
22 G. Lewis, op. cit, s. 53.
23 M. Schellenberger, op. cit. 
24 D. Steward, op. cit. 

Kolejne ważne wydarzenie nastąpiło siedem lat później. Przyjmuje się, iż w  1997  r., dzięki 
zastosowaniu szczelinowania hydraulicznego i technologii poziomych odwiertów, wykonano 
pierwszą w historii instalację służącą wydobywaniu gazu łupkowego, która okazała się docho-
dowa25. Spowodowało to, iż w 2002 r. Devon Energy została przejęta przez Mitchell Corporation 
za cenę 3,3 mld USD, co uczyniło jej byłego właściciela jednym z  najzamożniejszych ludzi 
w USA26. W wyniku tej transakcji, prace eksploatacyjne w Teksasie nabrały szybszego tempa. 
Devon wykonał pierwsze 500 odwiertów w  miejscach wskazanych przez firmę Mitchella, 
wykorzystując ich potencjał eksploatacyjny w aż 98%27. Nie powinno być więc zaskoczeniem, 
że skały łupkowe zaczęły przyciągać inwestorów na terenie całych USA. Gaz niekonwencjo-
nalny (w tym łupkowy) wydobywa się obecnie, oprócz Teksasu, przede wszystkim w Luizjanie, 
Colorado, Pensylwanii. Arkansas, Wyoming, Ohio, Utah, Oklahomie i  Michigan28. Pierwsze 
skrzypce grają tam od niedawna potentaci rynku paliwowego, w tym ExxonMobil, Shell, Statoil 
i Total. Według szacunków IHS CERA, 20% zasobów amerykańskiego gazu w 2009 r. pocho-
dziło ze skał łupkowych, podczas gdy dziewięć lat wcześniej wskaźnik ten wynosił zaledwie 
1%29. W latach 2005-2010 amerykański przemysł wydobywczy związany z gazem łupkowym 
rósł rokrocznie w tempie 45%, by następnie zwolnić w powodu niskich cen surowca30. Obecnie 
udział gazu łupkowego w całkowitej produkcji gazu wynosi dzisiaj w USA 24% (stan na czer-
wiec 2012)31. 

25 Al. Trembath, CNN Blows Obama SOTU Shale Gas Fact-Check, Breakthrough, 25.01.2012, http://thebreakthrough.org/blog/2012/01/
cnn_blows_obama_sotu_shale_gas.shtml (data dostępu: 15.05.2012).

26 R. Miller, A. Loder, J. Polson, Americans Gaining Energy Independence with U.S. as Top Producer, Bloomberg, 7.02.2012, http://www.
bloomberg.com/news/2012-02-07/americans-gaining-energy-independence-with-u-s-as-top-producer.html (data dostępu 15.05.2012). 

27 G. Mitchell, The Father of Shale Gas: Interview with G. Mitchell by Jesse Bogan, Forbes.com, 07.16.2009, http://www.forbes.
com/2009/07/16/george-mitchell-gas-business-energy-shale.html, (data dostępu: 16.05.2012). 

28 IHS CERA, The Economic and Employment Contributions of Unconventional Gas Development in State Economies, World Oil News Center, 
06.13.2012.

29 IHS CERA, w: P. Stevens, The Shale Gas Revolution’: Hype and Reality, Chatham House Report, 09.2012, s. 14.
30 “The Economist”, Natural Gas: Shale of the Century, 02.06.2012, s. 61.
31 Ibidem.
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2. Korzyści płynące z oparcia 
sektora energetycznego 
w USA na gazie łupkowym
Marcin Tarnawski

Gaz ziemny od zawsze był traktowany jako pomocnicze źródło energii w  bilansie energe-
tycznym USA. Jednak od kilku lat sytuacja zmieniła się i  w  dyskusji o  energii gaz zajmuje 
najważniejsze miejsce. Przyczyniło się do tego kilka czynników, w szczególności eksploatacja 
gazu niekonwencjonalnego. Jeszcze w 2002 r. w USA wydobywano tylko ok 3 mld m3 gazu 
niekonwencjonalnego. Pięć lat później już 31 mld m3, a  w  2011  r. już ok. 175 mld m3 (dane 
szacunkowe*). W 2009 r. w efekcie rewolucji technologicznej USA stały się największym produ-
centem gazu ziemnego na świecie (651 mld m3 w  2011  r.). Jednak gaz niekonwencjonalny 
przyczynił się do znacznie głębszych zmian w amerykańskiej gospodarce pierwszego dziesię-
ciolecia XXI wieku. Nie chodzi tylko o spadek cen gazu na rynku amerykańskim, wzrost zatrud-
nienia w sektorze związanym bezpośrednio z wydobyciem gazu łupkowego, znaczący wzrost 
wpływów podatkowych do budżetów stanowych czy zwiększenie dochodów amerykańskich 
pracowników. Wydaje się, że o wiele większe znaczenie mają konsekwencje rewolucji łupkowej 
dla bezpieczeństwa energetycznego USA, w szczególności zmniejszenie ilości importowanego 
gazu i rysujące się zmiany źródeł, z których pozyskiwana jest energia. Natomiast w odniesieniu 
do przyszłości, prognozy różnych instytucji międzynarodowych przewidują zmiany w geopoli-
tyce rynku energetycznego (powstanie międzynarodowego rynku gazu, wzrost roli i znaczenia 
państw posiadających zasoby gazu łupkowego). Ponadto  Amerykanie zachęceni sukcesem 
poszukiwań gazu niekonwencjonalnego, coraz częściej spoglądają w kierunku niekonwencjo-
nalnych złóż ropy naftowej.

Wykres 2.1. Wydobycie gazu konwencjonalnego i niekonwencjonalnego w USA od 2002 r. w mld m3. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Statistical Review of World Energy 2012
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Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

USA są drugim, co do wielkości konsumentem energii na świecie, w 2011 r. konsumpcja energii 
wyniosła 2,270 Mtoe1 (milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej). Dla porównania Chiny, 
największy konsument, zużywają ok. 2,613 Mtoe. Import energii dla potrzeb amerykańskiej 
gospodarki przekracza 500 Mtoe, z czego zdecydowana większość przypada na ropę naftową, 
której konsumpcja wyniosła 833 mln ton, natomiast produkcja krajowa zaspokaja tylko 40% 
tej wielkości (ok. 350 mln ton). W  strukturze źródeł pochodzenia energii pierwotnej nie ma 
paliwa, które dominowałoby nad pozostałymi, można zatem stwierdzić, że USA mają zrówno-
ważoną strukturę źródeł energii.

Jednak od początku XXI wieku daje się zauważyć wyraźna tendencja spadkowa jeśli chodzi 
o  udział ropy naftowej i  węgla w  źródłach pochodzenia energii. Natomiast zyskują na 
znaczeniu gaz ziemny, energia nuklearna i odnawialna. Około 27% energii (tendencja wzro-
stowa) pochodzi z  wykorzystania gazu ziemnego, główni konsumenci gazu to: elektrownie 
(30%), przemysł (27%), gospodarstwa domowe (21%), pozostała działalność komercyjna (14%).

Według najnowszych prognoz, złoża gazu niekonwencjonalnego mogą w przyszłości zapewnić 
USA samowystarczalność gazową2. Obecnie USA są jednak nadal importerem gazu ziemnego, 
choć ze zdywersyfikowaną strukturą importu. W 2011 r. poziom importu wyniósł ok. 98 mld m3 
w porównaniu do ok. 112 mld m3 w 2008 r. i ok. 130 mld m3 w 2007 r. Główne źródła importu 
to: Kanada ok. 88 mld m3 (gazociąg, gaz z Kanady zaspokaja ok. 15% rocznego zużycia) oraz 
Trynidad Tobago ok. 4 mld m3, Katar ok. 3 mld m3, Jemen, Egipt i Norwegia (poprzez termi-
nale LNG, które zaspokajają ok. 2% rocznego zużycia). W 2011 r. zauważalna była tendencja 
wzrostowa jeśli chodzi o eksport gazu i wyraźna tendencja spadkowa jeśli chodzi o  import, 
przy zachowaniu wzrastającej konsumpcji wewnętrznej (o ok. 5%).

1 Tona oleju ekwiwalentnego (toe) jest to energetyczny równoważnik metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej 41,86 GJ, 
w praktyce używa się jednostki pochodnej Mtoe (czyli milion toe). Jednostka Mtoe używana w celu porównania w takiej samej jednostce 
wartości ropy naftowej i gazu ziemnego (1 mld m3 gazu = 0,9 Mtoe)

2 Por. raporty: Interim Report, MIT, Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report, IEA 2011 oraz The Future of Natural Gas. An 
Interdisciplinary MIT Study, 2010.

Wykres 2.2. i 2.3. Udział poszczególnych źródeł energii w bilansie energetycznym USA (w %) oraz wydobycie 
i konsumpcja trzech najważniejszych surowców energetycznych ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla 

(Mtoe), dane za 2011 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Statistical Review of World Energy 2012
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Ekstrapolując doświadczenia z  rynku amerykańskiego na rynek światowy, należy stwierdzić, że 
wzrost połączeń infrastrukturalnych w połączeniu z konkurencją cenową są podstawą do stworzenia 
przejrzystych zasad i  reguł na specyficznym rynku gazu. Takie połączenia można uzyskać dzięki 
rozbudowie infrastruktury LNG. Efektem końcowym tego procesu mogłoby być powstanie rynków 
spot, na kształt obecnego rynku ropy naftowej. Oczywiście przyjęcie takiego założenia jest pewnym 
uproszczeniem, ponieważ nie uwzględnia kosztów ponoszonych w związku z rozbudową infrastruk-
tury LNG, kosztów skraplania i  regazyfikacji oraz kosztów transportu. Jednak powstanie zintegro-
wanego światowego rynku gazu może pomóc w przezwyciężaniu zakłóceń powodowanych przez 
politykę czy klęski żywiołowe. Będzie to korzystne dla USA, które dzięki różnorodności dostawców 
zwiększą swoje bezpieczeństwo energetyczne, a  nawet mogą zlikwidować zależność od importu 
surowców energetycznych (gazu). 

Rozkład zasobów gazu konwencjonalnego jest skoncentrowany, a Rosja, Katar i Iran posiadają 
jego największe złoża. Już dzisiaj Rosja i państwa Bliskiego Wschodu są głównymi dostawcami 
gazu dla Europy i  Azji Południowo-Wschodniej, jednak doświadczenia państw europejskich 
z  Rosją i  niepewność polityczna na Bliskim Wschodzie mogą być powodem do niepokoju 
dla bezpieczeństwa energetycznego uzależnionych od ropy i gazu gospodarek Europy i Azji. 
Tymczasem niekonwencjonalne zasoby gazu (a w perspektywie także ropy) mogą zmienić ten 
obraz i to znacząco, czego przykładem są właśnie USA. Opublikowany w 2011 r. raport Energy 
Information Administration wskazuje na możliwość istnienia (i  eksploatacji) ogromnych 
zasobów gazu łupkowego w  32 państwach. Żadne z  wymienionych w  raporcie państw nie 
posiada znaczących zasobów gazu konwencjonalnego3. Rynek gazu zrewolucjonizować może 
pojawienie się dużej liczby dostawców gazu, w  połączeniu z  rozwojem LNG. Nawet gdyby 
szacunki były zawyżone, a część państw nie zdecydowałaby się na eksploatację złóż (Francja), 
to sama rewolucja łupkowa w USA zmieniła rynek amerykański, a także zaczyna wpływać na 
pozostałe rynki regionalne.

3 U.S.EIA, World Shale Gas Resources: An Initial Assessment, 04.2011. http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf. 
(data dostępu: 10.06.2012)

Wykres 2.4. Udział poszczególnych źródeł energii w bilansie energetycznym USA w latach 2000, 2005 oraz 2011 
(Mtoe), dane za 2011 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Statistical Review of World Energy 2012
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Spadek cen energii

Rynek amerykański jest najstarszym i  najbardziej dojrzałym z  trzech regionalnych rynków na 
świecie. Znaczące wydobycie gazu rozpoczęto w  II połowie XIX wieku w  regionie Appalachów, 
natomiast na skalę przemysłową rozpoczęło się w latach 20-tych XX wieku po odkryciach w połu-
dniowo-wschodnich stanach USA. Wydobycie połączone było z  rozwojem sieci przesyłowych 
(gazociągów), które przyczyniły się do powstania krajowego rynku. Najważniejsze akty prawne 
regulujące rynek powstawały w 1938 r. („The Natural Gas Act”), 1978 r. („The Natural Gas Policy Act”) 
i 2005 r. („Energy Policy Act”)4, w konsekwencji powstał otwarty i transparenty rynek gazu. Rynek 
amerykański (w połączeniu z kanadyjskim) charakteryzuje się ceną gazu kształtowaną podczas gry 
popytu i podaży. Chociaż kontrakty długoterminowe odgrywają pewną rolę (malejącą), zasadnicze 
znaczenie przypisać należy rynkowi transakcji bieżących (spot). Powstawaniu rynku gazu towarzy-
szył proces budowy infrastruktury przesyłowej (gas pipeline network) i  magazynującej gaz (gas 
storage). USA obecnie w dużej mierze zaspokajają swoje potrzeby ze źródeł krajowych, a dzięki 
wydobyciu gazu niekonwencjonalnego mogą stać się samowystarczalne w  perspektywie kilku-
nastu lat5. Gaz niekonwencjonalny spowodował spadek cen, a dzięki możliwościom importu gazu 
LNG, USA zabezpieczyły się na wypadek przerw w krajowych dostawach czy nagłego wzrostu cen 
gazu6. Na marginesie należy wspomnieć, iż USA eksportują gaz LNG m.in. do Japonii, Indii, Chin 
i Korei Południowej przez terminal Kenai na Alasce7.

Przez większość 2011 r. oraz na początku 2012 r. cena ropy naftowej przekraczała 100 USD za 
baryłkę, podczas gdy w  tym samym czasie cena gazu ziemnego utrzymywała się poniżej 5 
USD za MMBtu (w maju 2012 r. cena gazu spadła poniżej 2 USD/MMBtu)8. Ropa naftowa (przy 
prawie sześciokrotnej przewadze energetycznej, baryłka ropy naftowej to ok. 5,8 MMBtu) jest 
ponad 50 razy droższa niż gaz. Tymczasem w latach 1986-2008 ropa była średnio tylko 10 razy 
droższa. 

Przy założeniu, że 1 MMBtu to ok. 28,26 metra sześciennego gazu, w USA 1,000 m3 gazu kosz-
tuje ok. 60-70 USD (ceny w Europie kształtują się w okolicach 400-500 USD). Wydawałoby się, 
że tani gaz ziemny mógłby zastąpić ropę naftową, albo doprowadzić do spadku jej cen. Jednak 
nic takiego w najbliższej przyszłości raczej nie nastąpi, a przyjęcie założenia, że ropa powinna 
być tylko 10 razy droższa od gazu ziemnego jest błędne, gdyż ropa i gaz podlegają różnym 
procesom przetwarzania, dystrybucji, magazynowania oraz przeznaczane są do różnych 
zastosowań. 

4 Public Law 109-58-Aug. 8, Energy Policy Act 2005, 2005.
5 Por.: A. Damaskos, Energy Self-Sufficiency through Shale Gas Changes the Game for the United States, QFinance, 04.2011, http://www.

qfinance.com/contentFiles/QF01/goh68a9w/1r/0/energy-self-sufficiency-through-shale-gas-changes-the-game-for-the-united-states.pdf 
(data dostępu: 10.06.2012).

6 W perspektywie 2030 r. USA mają stać się samowystarczalne energetycznie dzięki biopaliwom, gazowi łupkowemu i ropie 
niekonwencjonalnej, zob. szerzej: BP Energy Outlook to 2030, London, 01.2011.

7 Planowane są co najmniej 3 terminale do skraplania gazu: Freeport (Texas), Sabine (Louisiana) oraz Hackberry (Luoisiana), M. Ratner, P. Parfomak, 
L. Luther, zob. Szerzej: U.S. Natural Gas Exports: New Opportunities, Uncertain Outcomes, 04.112011, http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42074.pdf 
(data dostępu: 10.06.2012).

8 Kontrakty Henry Hub, notowane na NYMEX, będącej częścią CME Group, http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/
natural-gas.html. 

Interesujące zmiany zachodzą na amerykańskim rynku energii elektrycznej. Średnie ceny 1 kWh 
kształtują się na poziomie (marzec 2012  r.) od 6,51 centa dla odbiorców przemysłowych, przez 
9,94 centa dla odbiorców komercyjnych (pozostali prowadzący działalność gospodarczą) do 11,49 
centa dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe)9. W perspektywie ostatnich 10 lat 
daje się zauważyć rozpoczynający się trend spadkowy. Szczyt ceny energii elektrycznej miał miejsce 
w 2008 r., w  latach 2008-2011 cena ustabilizowała się jednak na dość wysokim poziomie, nato-
miast od przełomu lat 2011/2012 widać wyraźne oznaki spadku ceny. Oczywiście jest to pewnego 
rodzaju uproszczenie, gdyż podane ceny są cenami uśrednionymi dla rynku amerykańskiego.

9 U.S. Energy Information Administration, http://205.254.135.7/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_3 (data dostępu: 
10.06.2012). 

Wykres 2.5. Średniomiesięczne ceny gazu w USD/Mmbtu na giełdzie NYMEX (tzw. kontrakty Henry Hub). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie CME Group (http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/
natural-gas.html)
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 Wykres 2.6. Średnie dla rynku amerykańskiego ceny energii elektrycznej (centy za 1 kWh)  
Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Energy Information Administration (http://205.254.135.7/
electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_3)
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Specyfika rynku energii elektrycznej, gdzie występuje duża liczba jej producentów (dostawców), 
a ceny ustalane są na wolnym rynku, powoduje również olbrzymie dysproporcje cen w regio-
nach. W  marcu 2012  r. najniższą cenę dla klientów indywidualnych zanotowano w  Idaho 
(Mountain): 7,95 centa za 1 kWh, najdroższą (nie uwzględniając Alaski i Hawajów) w Vermont 
(New England): 17,23 centa za 1 kWh i  w  New York (Middle Atlantic): 16,69 centa za 1 kWh. 
Natomiast dla odbiorców przemysłowych, najniższa cena w  Washington (Pacific Contigous): 
4,22 centa za 1 kWh, najwyższa w Massachussets (New England): 12,79 centa za 1 kWh i New 
Jersey (Middle Atlantic): 11,84 centa za 1 kWh. Co ciekawe, pomijając specyfikę rynku energii 
elektrycznej w  poszczególnych regionach, można zauważyć, że w  regionach, gdzie jest 
najwyższe wydobycie gazu ziemnego (Mountain oraz South Central) cena energii elektrycznej 
jest najniższa, natomiast w regionach, gdzie wydobywa się najmniej gazu (albo które nie posia-
dają takich zasobów – North East, South East i West) cena energii jest najwyższa. Jednak próba 
prognozy cen energii elektrycznej w kierunku umocnienia się jej spadkowego trendu jest dość 
ryzykowna, gdyż należy pamiętać, że tylko 30% wydobywanego gazu jest wykorzystywane do 
produkcji energii elektrycznej. Tylko w  tych regionach, gdzie jest największe wydobycie gazu 
można mówić o  znaczącym jego wpływie na cenę energii, natomiast tam gdzie gazu się nie 
wydobywa, nie będzie znaczącego spadku ceny energii, gdyż w tych regionach energia elek-
tryczna będzie produkowana w sposób konwencjonalny (elektrownie węglowe bądź atomowe). 
Wiąże się to ze wspomnianą już specyfiką rynku amerykańskiego, gdzie cena kształtowana jest 
w poszczególnych regionach.

Przewagi gazu łupkowego nad energią opartą na węglu, 
energią nuklearną i odnawialnymi źródłami energii 
w odniesieniu do uwarunkowań amerykańskich

Korzyści wynikające z ewentualnego zwiększenia udziału gazu ziemnego w produkcji energii 
są najbardziej widoczne, gdy zestawimy je z  węglem, ale również w  pozostałych przypad-
kach (energia nuklearna i źródła odnawialne) są wyraźne. Generalnie można je podzielić na 
dwie grupy: pierwsza dotyczy korzyści natury ekologicznej, a druga ma wymiar gospodarczo-
-społeczny. Gaz ziemny może odgrywać coraz większą rolę w  gospodarce amerykańskiej, 
szczególnie w  zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, gdyż jest 
jedyną dostępną na odpowiednią skalę alternatywą dla energii pochodzącej z węgla (23% 
wytwarzanej energii) i  ropy (37% wytwarzanej energii). W  przypadku używania gazu do 
produkcji energii elektrycznej, jego spalanie jest czystsze i wiąże się z mniejszą emisją zanie-
czyszczeń. Ponadto, gaz ziemny jest koniecznym uzupełnieniem rozwoju energii ze źródeł 
odnawialnych, gdyż w  przypadku braku wiatru lub promieni słonecznych, to właśnie elek-
trownie gazowe można w najszybszy sposób uruchomić. Pojazdy przystosowane do spalania 
gazu ziemnego emitują ok. 25% mniej CO2 niż te zasilane benzyną lub olejem napędowym. 
Spalanie gazu ziemnego jest znacznie czystsze niż spalanie węgla, jeśli chodzi o  emisję 
dwutlenku węgla (o ok. 45%), tlenków azotu (o ok. 80%), praktycznie nie zawiera dwutlenku 
siarki i  innych stałych zanieczyszczeń. Elektrownie produkujące prąd z  węgla są obecnie 
największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w USA, odpowiadając za 33% amerykań-
skich emisji CO2 do atmosfery. Gaz ziemny oferuje znaczne ograniczenie tych zanieczyszczeń 
i wyraźnie łagodzi wpływ emisji na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. Spalanie gazu 

ziemnego wiąże się z o połowę niższą emisją CO2 w porównaniu do spalania węgla w elek-
trowni węglowej (przy produkcji 1 MWh)10.

Podczas produkcji energii elektrycznej, elektrownie gazowe zużywają ok. 60% mniej wody niż 
elektrownie węglowe i ok. 75% mniej wody niż elektrownie atomowe przy produkcji 1 MWh. 
Dodatkowo elektrownie gazowe wymagają mniejszej powierzchni na produkcję 1  MWh, 
w  porównaniu z  energią ze źródeł odnawialnych (elektrownie wiatrowe i  słoneczne). Gaz 
ziemny wykorzystywany do produkcji energii pozwala uniknąć wielu pułapek związanych 
z energetyką wiatrową, słoneczną czy atomową (efekt wizualny, utylizacja odpadów, zderzenia 
z ptakami, wykorzystanie gruntów). Ponadto elektrownie gazowe reagują zdecydowanie szyb-
ciej w odpowiedzi na wahania popytu konsumentów na energię elektryczną, co ma istotne 
znaczenie w przypadku np. braku wiatru czy długotrwałego zachmurzenia11. 

Druga grupa korzyści odnosi się do kwestii społeczno-polityczno-ekonomicznych i zaliczyć do 
niej można następujące kwestie:

•	 Obfitość zasobów gazu: dzięki rewolucji łupkowej USA posiadają ogromną ilość surowca, 
która może zaspokoić zapotrzebowanie gospodarki na dekady. W  przeciwieństwie do 
innych źródeł energii ponad 85% zużywanego gazu jest wydobywane w kraju – tak więc 
gaz ziemny zmniejsza amerykańską zależność energetyczną od innych państw;

•	 Większą niezawodność dostaw surowca: nowe zasoby gazu łupkowego zmieniły perspek-
tywę zaopatrzenia, możliwy jest szybki wzrost podaży ze względu na stosunkowo krótki 
czas doprowadzenia złoża do eksploatacji, zwiększona elastyczność i zdolność reagowania 
na zapotrzebowanie na rynku oraz stabilność dostaw poprzez obfitość złóż i ich zróżnico-
wane geograficznie położenie;

•	 Zlokalizowanie wydobycia na kontynencie: nowe zasoby są zlokalizowane głównie na 
lądzie, co czyni je łatwiejszymi i mniej kosztownymi w eksploatacji od zasobów zlokalizo-
wanych na morzu, ponadto uniezależnia od warunków pogodowych (huragany i przerwy 
nimi spowodowane były jedną z głównych przyczyn niestabilnych cen ropy naftowej na 
giełdach);

•	 Rozwój infrastruktury przesyłowej i magazynowej: wraz ze wzrostem wydobycia gazu ze 
złóż niekonwencjonalnych, następowała rozbudowa sieci przesyłowych. Ulepszona infra-
struktura rozprowadzająca gaz po USA doprowadziła do powstania ogólnoamerykań-
skiego rynku gazu, a w przyszłości będzie także zmniejszać dysproporcje cenowe i zwięk-
szać pewność dostaw surowca (obecnie w  USA jest ok. 230 tys. mil międzystanowych 
gazociągów, a sieć rozprowadzająca gaz do klientów liczy ok. 2 mln mil);

10 Por.: S. Kaplan, Displacing Coal with Generation from Existing Natural Gas-Fired Power Plants, 19.01.2010, Congressional Research Service, 
R41027.

11 W. Knudson, The economic impact of replacing coal with natural gas for electricity production, Michigan State University, 08.2011, Working 
Paper 01-0811.



 36 Marcin Tarnawski

•	 Geograficzną dywersyfikację zasobów gazu: w  połączeniu z  rozbudowaną siecią dystry-
bucyjną poprawia się możliwości szybkiego przesyłu gazu między regionami, łagodzone 
są regionalne dysproporcje cen, a  rynek staje się bardziej przejrzystym dla końcowego 
odbiorcy;

•	 Rozbudowę terminali LNG: budowane od początku XXI wieku terminale LNG miały zapewnić 
USA dywersyfikację dostaw gazu. Natomiast zwiększone wydobycie gazu niekonwencjo-
nalnego w  ostatnich latach i  trwająca rozbudowa terminali skraplających, przyczyni się 
dodatkowo do zwiększenia możliwości eksportowych USA i w konsekwencji może zmienić 
reguły gry na międzynarodowych rynkach gazu;

•	 Niższe ryzyko rynkowe i zwiększenie bezpieczeństwa odbiorców: powyższe zmiany niwe-
lują prawdopodobieństwo nagłych wahań cen gazu i  zakłóceń jego dostaw. Na rynku 
mogą pojawić się tendencje do zawierania długoterminowych kontraktów (zwiększają-
cych pewność i stabilność dostaw), co dla odbiorców gazu będzie oznaczać większy wybór 
dostawców, bardziej stabilne i  przewidywalne ceny i  w  konsekwencji zwiększenie ich 
bezpieczeństwa.

Gaz ziemny jest również środkiem do poprawy bezpieczeństwa narodowego USA, szczególnie 
poprzez powolne uniezależnianie się od zagranicznych dostaw surowców energetycznych. 
Spadek cen gazu oraz energii to również poprawa konkurencyjności amerykańskiej gospo-
darki. Rewolucja łupkowa w USA przyczyniła się do powstania setek tysięcy nowych miejsc 
pracy, dodatkowych wpływów podatkowych do budżetu oraz gospodarczego reaktywowania 
wielu amerykańskich Stanów (Wirginia Zachodnia, Montana, Arkansas, Dakota Północna), co 
w dobie kryzysu gospodarczego w zdecydowany sposób poprawia bezpieczeństwo państwa 
i obywateli, o czym szerzej traktują kolejne rozdziały.

3. Korzyści ekonomiczne 
dla USA wynikające z rozwoju 
sektora gazu łupkowego
Adam Łazarski, Marcin Tarnawski 

Ekonomiczne konsekwencje rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego w  USA można 
podzielić na trzy zasadnicze grupy: zmiany na rynku pracy, wzrost wartości ekonomicznej 
(PKB) oraz dochodów budżetowych. Nie ulega wątpliwości, że eksploatacja zasobów gazu 
niekonwencjonalnego zmieniła nie tylko obraz sektora energetycznego, ale wpłynęła na całą 
gospodarkę amerykańską. W 2011 r. gaz niekonwencjonalny stanowił ponad 25% całkowitego 
wydobycia gazu ziemnego w USA, a prognozy wskazują na wzrost tego udziału do ok. 40% 
w 2015 r. oraz ok. 65% w 2035 r. Liczba zatrudnionych w sektorze gazu łupkowego na koniec 
2010 r. wyniosła ok. 600 tys. osób1. Oczywiście traktując problem szerzej, nie należy zapominać 
o  makroekonomicznych konsekwencjach dla biznesu i  gospodarstw domowych. Rewolucja 
łupkowa spowodowała spadek cen gazu z poziomu ok. 12 USD/MMBtu w 2008 r. do ok. 3 USD/
MMBtu w 2012 r. (zobacz Wykres 2.6.), niższe ceny gazu mają wpływ na podmioty gospodarcze 
(produkcję i zatrudnienie). Ma to istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, których produkcja jest 
energochłonna (np. sektor chemiczny).

Proces wydobycia i  produkcji gazu łupkowego wymaga wielu różnego rodzaju produktów 
i usług z sektora górniczego, produkcyjnego, serwisowego i innych. Zmiany w branży gazowej 
powodują efekty bezpośrednie (dzięki nakładom kapitałowym i zwiększeniu produkcji) oraz 
pośrednie (wzrost produkcji i usług w sektorach powiązanych). Wpływ wydobycia i produkcji 
gazu łupkowego na gospodarkę amerykańską można podzielić na trzy grupy: wkład bezpo-
średni (direct), pośredni (indirect) oraz indukowany (induced). Wkład bezpośredni generują 
badania, wydobycie, produkcja, transport, dostawy do gazociągów i  usługi bezpośrednio 
związane z wydobyciem. Mają one wpływ na wielkość produkcji gazu, liczbę zatrudnionych 
pracowników i  ich płace. Wszelkie zmiany (wzrost) produkcji w  branży gazu łupkowego 
wywołują zwiększenie sprzedaży towarów i usług w sektorach powiązanych. Pośrednio sektor 
gazu łupkowego wpływa na łańcuchy dostaw międzybranżowych w  całej amerykańskiej 
gospodarce (chociaż najbardziej widoczne jest to w regionach wydobycia gazu łupkowego). 
Najtrudniejsze do zmierzenia są zmiany indukowane, wynikające z faktu, iż pracownicy i  ich 

1 HIS Global Insight, The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States, 12.2011. Natomiast całkowity potencjał 
sektora gazu niekonwencjonalnego szacowany jest na ok. 1,5 mln nowych miejsc pracy w 2015 r. (ok. 2,4 mln w 2035 r.), 197 mld USD 
zwiększenia PKB w 2015 r. (ok. 332 mld w 2035 r.) oraz ok. 1500 mld USD wpływów podatkowych do budżetów lokalnych, stanowych oraz 
federalnego w okresie 2012-2035, [za:] HIS Global Insight, The Economic and Employment Contributions of Unconventional Gas Development 
in State Economies, 06.2012. 
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rodziny, związane bezpośrednio lub pośrednio z sektorem gazowym, zwiększają swoje wydatki 
konsumpcyjne (żywność, wypoczynek, samochody, sprzęt elektroniczny, meble, odzież, itp.), 
co powoduje wzrost zatrudnienia i produkcji w całej gospodarce USA2. 

Ceny gazu ziemnego są i zapewne długo jeszcze pozostaną na poziomie dwa-trzy razy niższym 
niż bez istnienia rozwiniętego sektora gazu łupkowego. Taki stan rzeczy zapewnia krótkoter-
minowy impuls dla gospodarki, w postaci zwiększonych dochodów do dyspozycji, zysków dla 
przedsiębiorstw (z wyjątkiem producentów gazu), wzrost PKB oraz zatrudnienia. W dłuższym 
okresie czasu powinno nastąpić przesunięcie w  kierunku zwiększenia produkcji, co będzie 
wynikać z  poprawy międzynarodowej konkurencyjności amerykańskich przedsiębiorstw. 
Niskie koszty energii i surowców wpłyną na zwiększenie inwestycji i zatrudnienia w sektorze 
produkcyjnym (szczególnie w branżach energochłonnych). Niskie ceny gazu powinny również 
utrzymać presję na spadek cen energii elektrycznej.

Wzrost zatrudnienia
Jednym z  tematów poruszonych przez Prezydenta USA w  orędziu o  stanie państwa wygło-
szonym w 2012 r. był gaz łupkowy. Barack Obama powołał się w przemówieniu do Kongresu 
na dane ekspertów mówiące o tym, że aż 600 tys. miejsc pracy w USA będzie do końca dekady 
powiązanych z nową gałęzią energetyki3. Według analizy IHS Global Insight, o takim wyniku 
można było mówić już w 2010 r., a prognozy pokazują, iż wskaźniki te mogą wzrosnąć w ciągu 
pięciu kolejnych lat do 870 tys., a w ciągu 25 lat do 1,6 mln4.

Najbardziej pożądany efekt każdej działalności gospodarczej dla całego państwa to liczba 
wygenerowanych miejsc pracy. Wśród 600 tys. osób zatrudnionych w  sektorze gazu łupko-
wego na koniec 2010 r., ok. 148 tys. zatrudnionych było bezpośrednio przy wydobyciu gazu, 
ok. 193 tys. pośrednio i ok. 260 tys. w indukowanych miejscach pracy5. W inwestycjach wyma-
gających ogromnych nakładów infrastrukturalnych, a  takim jest sektor gazowy, wpływ na 
gospodarkę zwykle występuje w dwóch fazach. Pierwsza dotyczy budowy samej infrastruk-
tury wydobywczej i  polega na dostarczeniu maszyn i  urządzeń, co generuje miejsca pracy 
szczególnie w sektorach pośrednio związanych z gazem łupkowym. Dopiero po zakończeniu 
budowy infrastruktury powstają długoterminowe miejsca pracy w samym sektorze wydobyw-
czym (ale również w usługach związanych bezpośrednio z transportem gazu). 

Główną koncepcją wskazującą utworzone miejsca pracy w  gospodarce jest tzw. mnożnik 
zatrudnienia, który mierzy ile nowych miejsc pracy powstanie (pośrednio i  indukowanych) 
dla wsparcia głównej działalności (w tym przypadku wydobycia gazu). Im większy mnożnik, 
tym większy efekt wydania każdego dolara dla gospodarki. Sektor gazu łupkowego ma jeden 
z najwyższych mnożników zatrudnienia. Z każdego bezpośrednio stworzonego miejsca pracy 
w  tym sektorze powstają trzy miejsca pracy w  sektorach pośrednio związanych z  gazem 
łupkowym, a także w pozostałych sektorach gospodarki (miejsca indukowane), wyprzedzając 
takie branże jak finanse, budownictwo czy produkcja przemysłowa. Dzieje się tak dlatego, 

2 Ibidem, Natomiast w sektorze gazu niekonwencjonalnego na koniec 2010 r. zatrudnionych było ok. 1 mln osób [za:] HIS Global Insight, The 
Economic and Employment Contributions of Unconventional Gas Development in State Economies, 06.2012.

3 K. Silverstein, Shale Gas Crowned: So Why They Shun Obama?, 27.01.2012.
4 IHS Global Insight, The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States, 12.2011, s. 5.
5 Ididem.

że branża gazu łupkowego jest bardzo kapitałochłonna, a  koszty związane z  wydobyciem 
to ponad 50% dochodów przedsiębiorstw, zajmujących się wydobyciem gazu (dostawcy 
z  branży budowlanej, konstrukcje stalowe, projektowanie komputerowe, chemikalia, usługi 
prawne i  finansowe). Oprócz nakładów inwestycyjnych, tak wysoki mnożnik zatrudnienia 
wynika z  faktu, iż USA są światowym liderem w  wydobyciu gazu łupkowego i  praktycznie 
jedynym państwem na świecie, które posiada sprawdzone technologie wydobycia. W związku 
z tym, prawie wszystkie łańcuchy dostaw dla przemysłu gazowego kończą się w kraju i nie ma 
potrzeby importowania żadnych produktów (maszyn), co powoduje, że każdy dolar wydany 
w branży pozostaje w USA. Kolejną przyczyną wysokiego mnożnika zatrudnienia jest wysoka 
jakość tworzonych miejsc pracy (innowacyjny charakter branży), co wiąże się z wysoką stawką 
godzinową za pracę (ok. 28 USD, w  porównaniu do ok. 23 USD w  sektorze produkcyjnym, 
edukacji czy hotelarstwie). 

Dla porównania, w sektorze wydobycia węgla w 2010 r. pracowało w USA ok. 154 tys. osób, 
w  przemyśle nuklearnym 120 tys. osób, przy produkcji urządzeń związanych z  energią 
wiatrową i słoneczną ok. 185 tys. osób6. Ponadto, wiele raportów i opracowań instytucji rządo-
wych i firm doradczych, zajmujących się tematyką rozwoju sektora gazu łupkowego, wskazuje 
na dziesiątki tysięcy stworzonych w poszczególnych stanach miejsc pracy i setki tysięcy możli-
wych do stworzenia w perspektywie 10-20 lat7.

Doświadczenie amerykańskie pokazuje, że największą rzeszę beneficjentów stanowią wcale 
nie osoby związane bezpośrednio z eksploatacją surowców, a usługodawcy (45% wszystkich 

6 Natural Gas, Focus on Jobs, 10.2011, http://www.naturalgas.org/jobs/jobs-home.asp, (data dostępu: 22.06.2012.)
7 Por.: Wood Mackenzie, U.S. Supply Forecast and Potential Jobs and Economic Impacts (2012-2030), 07.09.2011, American Chemistry Council, 

Shale Gas and New Petrochemicals Investment: Benefits for the Economy, Jobs, and US Manufacturing, 03.2011, Quest Offshore, The Economic 
Impacts of Gulf of Mexico Oil and Natural Gas Development on the U.S. Economy, 06.2011, HIS Global Insight, Restarting”The Engine” – 
Securing American Jobs, Investment, and Energy Security, 21.072011. 

Wykres 3.1. Zatrudnienie w sektorze gazu łupkowego w USA (udział % branż bezpośrednio i pośrednio 
związanych z wydobyciem), łącznie 600 tys. osób, dane na koniec 2010 r. Źródło: The Economic and 
Employment Contributions of Shale Gas in the United States, December 2011, HIS Global Inside
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wspieranych miejsc pracy w 2010 r.). Do grupy tej zaliczyć można m.in. branżę ochroniarską, 
ubezpieczeniową, bankową, samochodową, medyczną, prawną, gastronomię, hotelarstwo 
i obsługę klientów rynku nieruchomości. W dalszej kolejności eksploatacja wpływa korzystnie 
na zatrudnienie w przemyśle wytwórczym (14%) oraz w sprzedaży hurtowej i detalicznej (13%), 
np. obuwia pracowniczego i uniformów. Wzrost dotyka w końcu branż związanych z eksplo-
atacją surowca w  sposób najbardziej bezpośredni: konstrukcyjnej i  wydobywczej (kolejno: 
11% i 10%), a w mniejszej mierze także transportowej (7%)8.

Analizując podobne zestawienia należy każdorazowo zwracać uwagę na zastosowaną w nich 
metodologię i  stopień szczegółowości, które doprowadzają do często olbrzymich różnic 
w otrzymywanych wynikach. Doskonale pokaże to omawiany w dalszej części przykład złoża 
Marcellus w stanie Pensylwania, którego badanie przez dwóch naukowców pracujących na tej 
samej uczelni i stosujących tę samą metodę ekonometryczną zakończyło się oszacowaniem 
intratności regionalnej branży w pierwszym przypadku na 24 tys., a w drugim na 44 tys. miejsc 
pracy. Dysproporcje są zazwyczaj tym mniejsze, im bardziej zawężone terytorium poddajemy 
analizie. Z tego też powodu więcej informacji o statystykach na temat zatrudnienia w poszcze-
gólnych branżach czytelnik uzyska z części opisującej poszczególne złoża i wpływ ich eksplo-
atacji na rynek pracy w skali stanu, hrabstwa i parafii.

Wzrost przychodów do budżetów stanowych z tytułu 
płaconych podatków oraz wzrost wartości ekonomicznej (PKB)

Zwiększona aktywność w  sektorze gazu łupkowego podniosła wpływy podatkowe władz 
federalnych, stanowych i  lokalnych płacone przez producentów gazu, pracowników, przed-
siębiorców zaangażowanych w  dostawy towarów i  usług dla producentów gazu oraz firmy 
w  pozostałych sektorach. Podaje się, że w  całych USA wpływy fiskalne w  2010  r. związane 
z eksploatacją gazu łupkowego zamknęły się kwotą 18,6 mld USD. Na podaną sumę złożyły się 
trzy rodzaje podatków: (1) federalne; (2) stanowe; oraz (3) lokalne; a także opłaty za dzierżawę 
gruntów, których właścicielami są władze federalne9. Prognoza na 2035  r. mówi o  57,2 mld 
USD, a łącznie w latach 2010 – 2035 ma to być 933 mld USD10.

Do najważniejszych form opodatkowania w USA, powiązanych pośrednio lub bezpośrednio 
z przemysłem wydobywczym, zaliczyć należy m.in. następujące podatki: (1) od nieruchomości; 
(2) od eksploatacji bogactw naturalnych i działalności produkcyjnej; (3) dochodowy od osób 
prawnych; (4) obrotowy; oraz (5) środowiskowy, który często przybiera formę opłat11.

8 Vide: IHS Global Insight, The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States, 12.2011.
9 Ibidem. 
10 HIS Global Inside, The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States,12.2011. Dochody sektora rządowego 

z tytułu zapłaconych podatków (w sektorze gazu niekonwencjonalnego) w 2010 wyniosły ok. 18,6 mld USD (prognoza na 2035 r. mówi 
o 57,2 mld USD, a łącznie w latach 2010 – 2035 ma to być 933 mld USD) [za:] HIS Global Inside, The Economic and Employment Contributions 
of Unconventional Gas Development in State Economies, 07.2012.

11 C. Kent, Taxation of Natural Gas: A Comparative Analysis, Marshall University Center for Business and Economic Research, 10.12.2011 
(11.07.2011).

Właściciele gruntów, na których odbywa się wydobycie gazu otrzymali w formie opłat za dzier-
żawę 179 mln USD w 2010 r. (prognoza na 2035 r.: 841 mln USD, łącznie w latach 2010-2035: 
11,5 mld USD)12. Cały sektor gazu niekonwencjonalnego, tylko w 2010 r., powiększył amery-
kańskie PKB o wartość ok. 133 mld USD, natomiast w 2035 r. ma to być ok. 331 mld USD.

Ponieważ proces ustalania skali podatkowej jest niemal całkowicie zdecentralizowany, stany, 
hrabstwa, parafie, a nawet miasta mogą ze sobą konkurować w stwarzaniu preferencyjnych 
warunków do inwestowania przez koncerny energetyczne. Jednym z wielu przykładów jest 
tu Luizjana, gdzie przez pierwsze dwa lata eksploatacji, lub do momentu aż zwróci się koszt 
wykonania odwiertu, nie pobiera się podatku od bogactw naturalnych wydobywanych 
metodą odwiertów poziomych13. 

W USA istnieją dwie szkoły fiskalizacji gazu łupkowego. Konserwatyści zakładają, że wszelka 
forma zwiększonego opodatkowania odbija się zazwyczaj negatywnie na przychodach 
jednostek publicznych, gdyż w  efekcie powoduje ona utratę miejsc pracy i  niższe wpływy 
z  podatków. W  przypadku wspomnianej już Luizjany udowadniają oni, że na każdy dolar 
zmniejszonego wpływu do budżetu wynikającego z zastosowania ulgi podatkowej przypadają 
niemal trzy dolary dodatkowych zysków14. Z kolei amerykańscy liberałowie często opowiadają 
się za zwiększonymi zobowiązaniami fiskalnymi, uzasadniając to troską o  środowisko natu-
ralne i zrównoważony rozwój15. W Pensylwanii, gdzie obowiązuje od niedawna bardzo niska 
opłata za wydobywanie gazu, ci ostatni bezskutecznie walczyli w  2012  r. o  wprowadzenie 
znacznie wyższego podatku stanowego.

Podsumowując, należy zaznaczyć, iż niezależnie od przyjętych rozwiązań fiskalnych budżety 
stanowe i  lokalne we wszystkich regionach, gdzie wydobywany jest gaz łupkowy odnoto-
wały znaczny wzrost przychodów. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych terenów 
eksploatacji zawarte zostały w dalszej części analizy, poświęconej złożom Barnett, Marcellus 
i Haynesville.

12 HIS Global Insight, The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States, 12.2011. Dochody sektora rządowego 
z tytułu zapłaconych podatków (w sektorze gazu niekonwencjonalnego) w 2010 r. wyniosły ok. 18,6 mld USD (prognoza na 2035 r. 
mówi o 57,2 mld USD, a łącznie w latach 2010 – 2035 ma to być 933 mld USD) [za:] HIS Global Insight, The Economic and Employment 
Contributions of Unconventional Gas Development in State Economies, 07.2012.

13 L. C. Scott & Associates, The Economic Impact of the Horizontal Well Severance Tax Investment Incentive, Louisiana Oil and Gas Association, 
03.2011.

14 L. C. Scott & Associates, op. cit.
15 M. l Levi, The Case for a Natural Gas Severance Tax, Council on Foreign Relations, 09.11.2011.
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4. Przykłady rozwoju 
amerykańskich regionów 
bogatych w złoża gazu łupkowego
Adam Łazarski

Barnett Shale

Nazwą „Barnett Shale”, pochodzącą od nazwiska XIX-wiecznego osadnika, określa się złoża 
gazu łupkowego położone w stanie Teksas, a dokładniej w północnej jego części, na terenach 
rozpościerających się na zachód od miasta Dallas. Występują one na obszarze co najmniej 
24 hrabstw, z  czego w  18 spośród nich czynnie wydobywa się gaz łupkowy, co odpowiada 
powierzchni eksploatacyjnej wynoszącej około 13 tys. km2 1. W marcu 2012 r. funkcjonowało 
tam 15,731 odwiertów, a niektórzy z potentatów, jak Chesapeake Energy, wykonywali w ciągu 
poprzedniego (2011) roku średnio jeden odwiert dziennie2. O niesłabnącym zainteresowaniu 
inwestorów Teksasem świadczy też liczba pozwoleń na tworzenie nowych instalacji: z łącznej 
do niedawna sumy 3,642 pozwoleń aż 1,231 wydano w  2011  r.3. Jest to o  tyle interesujące, 
że Barnett Shale jest jednym z  najstarszych miejsc eksploatacji gazu łupkowego w  USA. 
Jak zostało to opisane w  rozdziale 1, Mitchell Energy pierwszy odwiert wykonał w Teksasie 
w 1981 r., a prace na dużą skalę ruszyły tam dwadzieścia lat później, kiedy to dzięki połączeniu 
technik poziomych odwiertów, obrazowania sejsmicznego i  szczelinowania hydraulicznego 
przedsięwzięcie zaczęło po raz pierwszy przynosić zysk.

Wielkość możliwych do eksploatacji zasobów gazu łupkowego w  Barnett Shale jest trudna 
do oszacowania. Wynika to m.in. z  faktu, iż szybki postęp technologiczny pozwala na coraz 
bardziej efektywne metody dotarcia do surowca. Doskonałą tego ilustrację stanowi rozpo-
wszechnienie techniki odwiertów poziomych, umożliwiającej wydobycie większej ilości gazu 
niż w przypadku stosowanych od dawna odwiertów pionowych. Jak podaje Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna, te pierwsze stanowiły zaledwie 46,7% całkowitej liczby odwiertów 
w Barnett Shale w 2004 r., ale ich odsetek zwiększył się do 96% w ciągu zaledwie czterech lat4. 

1 Railroad Commission of Texas, 03.04.2012, http://www.rrc.state.tx.us/barnettshale/index.php (data dostępu: 18.05.2012).
2 J. H. Wilson, The Economic Impact of the Barnett Shale, 2010, http://www.askchesapeake.com/Barnett-Shale/Documents/Barnett%20

Economic%20Impact%206-7-10%5B1%5D.pdf (data dostępu: 16.05.2012).
3 Eagle Information Mapping, Barnett Shale Expected to Be Model for Other Shale Plays, http://eaglemap.com/news/bid/77276/Report-

Barnett-Shale-Expected-to-Be-Model-for-Other-Shale-Plays (data dostępu: 16.05.2012). 
4 International Energy Agency, w: P. Stevens, op. cit., s. 29. 
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Biorąc pod uwagę obecne możliwości eksploatacyjne przemysłu wydobywczego, zasoby 
Barnett są trzecimi największymi w  USA (po opisanych w  dalszej części rozdziału Marcellus 
Shale i Haynesville Shale). Jednocześnie ze względu na trwające od lat prace w Teksasie, ilość 
gazu łupkowego tamże wydobywana była do niedawna znacznie większa niż w  przypadku 
jakichkolwiek innych złóż. W 2009 r. aż 11% całkowitej amerykańskiej produkcji gazu i około 
50% produkcji gazu łupkowego pochodziła właśnie ze źródeł Barnett Shale5. 

Pod wieloma względami północny Teksas stał się beneficjentem rewolucji łupkowej. Skorzystali 
na niej nie tylko właściciele koncernów paliwowych, lecz również społeczności lokalne, władze 
stanowe oraz średniej i  małej wielkości przedsiębiorcy. Sukces okazał się na tyle duży, że 
w innych częściach Ameryki przykładu Barnett używa się do pokazania korzyści z inwestycji 
w  zasoby naturalne. Ich wpływ na teksańską ekonomię w  ciągu dwunastu miesięcy 2011  r. 
firma konsultingowa the Perryman Group wyceniła na 13,7 mld USD, z czego 11,1 mld USD 
przypadło na regiony eksploatacji. Jeszcze bardziej interesujące wydaje się zestawienie cało-
ściowe, dotyczące okresu 2001-2011, gdzie wskaźniki te wyniosły odpowiednio 80,7 mld USD 
i 65,4 mld USD6. Złożyły się na to inwestycje związane przede wszystkim z pracami poszuki-
wawczymi i wykonywaniem odwiertów, a w mniejszym stopniu z montażem i obsługą insta-
lacji odprowadzających gaz, opłatami licencyjnymi za poszukiwanie i wydobywanie surowca, 
oraz przyznawaniem premii za dzierżawę terenu7. 

Co równie istotne, rewolucja łupkowa w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu zatrud-
nienia w Teksasie. Perryman wskazuje, że bezpośrednio i  pośrednio pomogła ona stworzyć 
lub utrzymać w 2011 r. aż 120 tys. miejsc pracy w całym stanie, w tym 100 tys. w regionach 
eksploatacji oraz, odpowiednio, 710 tys. i  597 tys. w  ciągu ostatniej dekady (2001-2011)8. 
Według wspomnianego ekonomisty należy podkreślić, że omawiana gałąź energetyki przy-
nosi potężne zyski nawet w warunkach niskich cen surowca. W 2009 r. ceny gazu łupkowego 
spadły ponad dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedzającego, a jednak przewiduje się, że 
bogactwom naturalnym pracę zawdzięczało wówczas 70 tys. osób9. 

Dr Timothy W. Kelsey z  Uniwersytetu Pensylwanii w  swoim komentarzu do przytaczanych 
tu danych zwraca uwagę, iż są one tym bardziej imponujące gdy weźmie się pod uwagę, że 
Barnett Shale obejmuje głównie obszary miejskie10. Autor jest zdania, że efekty eksploracji gazu 
łupkowego byłyby jeszcze korzystniejsze na obszarach o niskiej koncentracji ludności i na tych 
ze słabo rozwiniętą gospodarką. Przeciwne stanowisko zajmuje w tym względzie dr Jannette 
M. Barth, która twierdzi, że innym stanom trudno będzie powtórzyć sukces Teksasu, a  to ze 
względu na brak wykwalifikowanej siły roboczej11. Relatywnie długa tradycja wydobywania 

5 P. Stevens, op. cit., s. 14. 
6 R. Perryman, The Perryman Group, A Decade of Drilling: The Impact of the Barnett Shale on Business Activity in the Surrounding Region and 

Texas: An Assessment of the First Decade of Extensive Development, 2011, s. 3.
7 Vide: R. Perryman, The Perryman Group, op. cit.
8 Ibidem.
9 M. Richter, Report Says Barnett Shale’s Economic Impact Remains Deep, 15.08.2009, http://www.wfaa.com/news/local/64584317.html 

(data dostępu: 19.05.2012). 
10 T. W. Kelsey, Potential Economic Impacts of Marcellus Shale in Pennsylvania: Reflections on the Perryman Group Analysis from Texas, Penn 

State, http://www.energyindepth.org/PDF/PSU.pdf (data dostępu: 19.05.2012).
11 J. M. Barth, The Economic Impact of Shale Gas Development: Can New York Learn from Texas?, Catskill Citizens for Safe Energy, 05.05.2012. 

ropy i  gazu naturalnego na północ od Zatoki Meksykańskiej niewątpliwie pomogła wypra-
cować Teksasowi przewagę komparatywną. 

O znaczeniu sektora energetycznego świadczy zestawienie jego wpływu z innymi gałęziami 
przemysłu. Okazuje się, iż kondycja gospodarcza aglomeracji Dallas-Fort Worth-Arlington 
uzależniona jest w większym stopniu od gazu łupkowego niż od przemysłu lotniczego, trans-
portu lotniczego, czy przemysłu samochodowego12. Wszystko to, pomimo że gaz łupkowy 
wydobywa się w Teksasie dopiero od dekady, podczas gdy działalność innego typu stanowi 
wieloletnią tradycję.

Omawiany tu raport Perrymana nie bierze natomiast pod uwagę kilku czynników, które według 
niektórych wpływają negatywnie na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów eksploatacji. 
Według sceptyka Calvina Tillmana, byłego burmistrza liczącej dwustu mieszkańców teksań-
skiej miejscowości Dish, gaz łupkowy działa jak lekarstwo, które przynosi natychmiastowe 
korzyści w  postaci dopływu środków do budżetu miejskiego, ale wywołuje również skutki 
uboczne13. 

Używając tej metafory można pokusić się o stwierdzenie, iż lek sprawdza się, ponieważ ponad 
połowa przychodów do budżetu miasteczka pochodzi z  tytułu wielu form opodatkowania 
eksploatacji surowca. Napływ środków już w 2009 r. pomógł ograniczyć o połowę zadłużenie 
Dish oraz w ekspresowym tempie zrewitalizować przestrzeń miejską: wybudować nowy park, 
bibliotekę, wybrukować chodniki i wyremontować budynki publiczne, a wszystko to w czasie 
gdy obniżano podatki14. 

Do wymienianych przez Tillmana skutków ubocznych należą: (1) zniszczenie dróg dojazdo-
wych przez ciężki transport kołowy; (2) zatrucie powietrza; (3) niedogodności spowodowane 
hałasem; oraz (4) spadek wartości nieruchomości na terenach sąsiadujących z  infrastrukturą 
przesyłową lub wydobywczą. 

Jednakże nawet w  opinii burmistrza powstałe problemy wynikają w  dużej mierze z  niewy-
starczającego uregulowania kwestii prawnych lub nieumiejętnej współpracy z  koncernami. 
Przykładowym rozwiązaniem, o  które nie zadbano w Teksasie jest kwestia utrzymania dróg 
dojazdowych zarządzanych przez hrabstwa. Wspomniane jednostki podziału terytorialnego 
nie posiadają upoważnienia do wprowadzania zmian do podpisanych już umów niezobowią-
zujących podmiotów prywatnych do pokrywania kosztów naprawy szos nieprzystosowanych 
do przyjęcia ciężkich ciężarówek transportujących maszyny do eksploatacji gazu15. Gdyby 
było inaczej, z  pewnością pozwoliłoby to jeszcze bardziej ograniczyć wydatki ze środków 
publicznych. 

12 R. Perryman, op. cit, s. 5.
13 K. Gifford, Former Texas Mayor Recounts ‘Fracking’ Battle, The Post, 30.01.2012, http://thepost.ohiou.edu/content/former-texas-mayor-

recounts-%E2%80%98fracking%E2%80%99-battle (data dostępu: 21.05.2012). 
14 C. Tillman, Is the Juice Worth the Squeeze?, 29.06.2009, http://baddish.blogspot.com/2009_06_01_archive.html (data dostępu: 

21.05.2012). 
15 M. Collette, Eagle Ford Shale: Amid the Oil Boom, Roads Go Bust, Caller.com, 11.03.2011. 
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Najszerszym echem odbiły się jednak zastrzeżenia Tillmana co do wpływu eksploatacji gazu 
łupkowego na zdrowie mieszkańców Dish. Sprawa ta jest o tyle nietypowa, że na przestrzeni 
zaledwie 5 km2 znajduje się tam aż 11 stacji kompresujących i ponad 20 rurociągów16. Duża 
koncentracja tego rodzaju infrastruktury budziła poważny niepokój wśród mieszkańców, lecz 
badania wykonane przez teksański Departament Zdrowia wykazały, że nie są oni bardziej 
narażeni na choroby niż 95% mieszkańców USA, żyjących na terenach gdzie nie wydobywa 
się gazu łupkowego. Okazało się również, że obecność benzenu i  innych kancerogennych 
substancji stwierdzono wyłącznie w organizmach niewielkiej liczby osób, za co odpowiedzial-
ność ponosi prawdopodobnie fakt, że wszyscy z nich byli nałogowymi palaczami17. 

Na koniec warto wspomnieć, że na eksploatacji gazu łupkowego korzystają wszyscy miesz-
kańcy terenów bogatych w złoża. Przykładowo w hrabstwie Tarrant czterema spośród dzie-
sięciu podmiotów prawnych płacących najwyższe podatki są producenci gazu naturalnego18. 
Inne źródła przychodów stanowią zyski z tytułu dzierżawy gruntów i prowizje od ilości wydo-
bywanego surowca. Dziesiątki, a czasami setki milionów dolarów zasilają corocznie budżety 
prywatnych właścicieli gruntów, a także władz miejskich i uniwersytetów. Przekłada się to na 
niezliczoną liczbę inicjatyw o charakterze lokalnym, takich jak renowacja budynków w centrach 
miast, kampanie społeczne na rzecz walki z ubóstwem i wandalizmem, czy partycypowanie 
w kosztach remontu szkół i budowy parków miejskich.

Marcellus Shale 
„Marcellus Shale” to formacja dewońskich złóż gazu łupkowego, które swoją nazwę zawdzię-
czają wystającym na powierzchnię skałom w  miasteczku Marcellus, leżącym nieopodal 
Syracuse w stanie Nowy Jork. Rozpościerają się one na wielkiej powierzchni obejmującej dodat-
kowo pięć innych stanów: Kentucky, Maryland, Ohio, Pensylwanię i Wirginię Zachodnią. Mimo, 
że w Appalachach wydobywa się mniej surowca niż w teksańskim Barnett czy w Haynesville, 
sytuacja ta może się wkrótce zmienić dzięki uważanym za najzasobniejsze złożom Marcellus. 
Szacuje się, iż nie mają one sobie równych, zarówno pośród formacji skalnych w  USA, jak 
i  w  całej Ameryce Północnej. Na świecie ustępują one pod względem bogactwa wyłącznie 
katarsko-irańskim złożom gazu naturalnego. 

To właśnie w paśmie Appalachów, a dokładnie w miasteczku Fredonia w stanie Nowy Jork, po 
raz pierwszy udało się pozyskać gaz ze skał łupkowych. Chociaż miało to miejsce w 1821 r., 
eksploatacja surowca na dużą skalę rozpoczęła się dopiero w  XXI wieku. I  tak firma Range 
Resources dokonała kolejnego premierowego odwiertu w  2003  r. w  hrabstwie Washington, 
na terenie stanu Pensylwania. Dwa lata później, dzięki rozwojowi technologii i oparciu się na 
doświadczeniach Barnett Shale, zaczęto produkować gaz niekonwencjonalny bliżej rynków 
zbytu położonych na Wschodnim Wybrzeżu USA. W okresie 2005-2007 wydanych zostało 375 

16 CBC News, Former Texas Mayor Discusses Shale Gas in N.B, 23.10.2011, http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/
story/2011/10/23/nb-tillman-shale-gas-experience.html (data dostępu: 21.05.2012).

17 Texas Department of State Health Services, DISH, Texas Exposure Investigation: Dish Denton County, Texas, 12.05.2010.
18 J. H. Wilson, op. cit.

pozwoleń na odwierty w samej Pensylwanii, a prawdziwy boom rozpoczął się z końcem tego 
okresu19. Do początku 2012 r. wykonano już ponad 5,000 otworów wiertniczych20.

Prestiżowy Uniwersytet Pensylwanii trzykrotnie publikował raporty dotyczące wpływu rewo-
lucji łupkowej na rozwój gospodarki stanowej. Według najnowszej z analiz, eksploatacja złoża 
Marcellus wygenerowała w  Pensylwanii w  2010  r. 11,2 mld USD wartości dodanej, zasiliła 
regionalne i stanowe budżety kwotą 1,1 mld USD, a także wspomogła utworzyć lub utrzymać 
140 tys. miejsc pracy21. Dane szacunkowe dotyczące kolejnych lat są jeszcze bardziej interesu-
jące, wskazują one bowiem na dalszą tendencję wzrostową. Dr Timothy Considine przewiduje 
m.in., że średnie zatrudnienie w  ciągu najbliższej dekady, biorąc pod uwagę makroekono-
miczne skutki spowolnienia aktywności gospodarczej, będzie rosło w tempie 25,628 nowych 
miejsc pracy rocznie. Prognoza dotycząca 2020 r. – tym razem przy założeniu, że ceny gazu 
nie ulegną dużym obniżkom – mówi o wspieraniu łącznie 250 tys. miejsc pracy i wpływach 
podatkowych do budżetów stanowych i regionalnych wynoszących 2 mld USD. Wszystko to 
uczyniłoby Marcellus Shale najbardziej eksploatowanym i zarazem przynoszącym największe 
zyski złożem w Ameryce Północnej22.

Trzeba nadmienić, iż przytaczane tu wyliczenia, stanowiące jedne z  najobszerniejszych 
studiów nad przypadkiem, nie zdołały uniknąć krytyki. Według alternatywnej analizy opra-
cowanej przez dr Timothy W. Kelsey’a, szacunki Considine’a  są zawyżone. Przykładowo te 
z 2009 r., określające liczbę stanowisk pracy utrzymywanych przez przemysł wydobywczy na 
44 tys., należałoby zmniejszyć o niemal połowę, do 24 tys.23. 

Zważywszy na fakt, iż obaj naukowcy byli pracownikami tej samej instytucji naukowej i zasto-
sowali tę samą metodę ekonometryczną (IMPLAN), dysproporcje muszą zaskakiwać24. Wydaje 
się jednak, że bliższe prawdzie są ostrożniejsze estymacje. Wynika to z  faktu, że te ostatnie 
uwzględniają po raz pierwszy m.in. rozkład przychodów pomiędzy domostwa położone 
na terenie Pensylwanii, władze stanowe i  nierezydentów, będących właścicielami ziemi, 
którzy posiadają prawa do minerałów znajdujących się pod jej powierzchnią. Dzięki temu 
rozróżnieniu można wstępnie oszacować jaka część zysku generowanego przez eksploatację 
gazu łupkowego wydawana jest później na miejscu. 

Okazuje się, iż zaledwie połowa właścicieli praw do eksploatacji to jednocześnie rezydenci 
hrabstw, w  których wydobywany jest surowiec, a  co czwarty z  właścicieli mieszka poza 
Pensylwanią. Oznacza to oczywiście, że duża część pieniędzy wydawana jest w innych zakąt-
kach USA, często oddalonych od siebie o setki, a nawet tysiące kilometrów. Ten negatywny 

19 Geology.com, http://geology.com/articles/marcellus-shale.shtml (data dostępu: 25.05.2012).
20 Penn State Extension, Marcellus Shale Gas Development and Pennsylvania School Districts: What Are the Implications for School Expenditures 

and Tax Revenues?, The Pennsylvania State University, 2012, s.1.
21 T. J. Considine, R. Watson and S. Blumsack, The Pennsylvania Natural Gas Industry: Status, Economic Impacts and Future Potential, The 

Pennsylvania State University, 20.07.2011, s. 4.
22 Vide: T. J. Considine, op. cit.
23 T. W. Kelsey et al., Economic Impacts of Marcellus Shale in Pennsylvania: Employment and Income in 2009, Marcellus Shale Education and 

Training Center, 08.2011, s. 42.
24 T. West, The Big Play: Reading Tea Leaves – For the Money in Marcellus, Philadelphia: The Public Record, 22.09.2011, http://www.

phillyrecord.com/2011/09/the-big-play-reading-tea-leaves-for-the-money-in-marcellus/ (data dostępu: 28.05.2012).
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efekt, pisze Kelsey, spotęgowany jest dodatkowo przez fakt, że relatywnie duża część pracow-
ników sektora energetycznego, zatrudnionych w Pennsylvania Shale, bo aż 37%, to przybysze 
z zewnątrz. Oczywistym jest, że rezydenci innych stanów przejawiają naturalną tendencję do 
inwestowania środków pieniężnych w miejscach, z których pochodzą i z którymi wiążą swoją 
przyszłość25.

Pomijając różnice w wynikach obu raportów, ich konkluzje są podobne. Mówią one o wiel-
kich korzyściach płynących z eksploatacji gazu łupkowego. Te z kolei wydają się bezsporne, 
gdy przełożymy je na skale municypalną i regionalną. Dobry przykład stanowi tu 61-tysięczne 
hrabstwo Bradford w północnozachodniej części Pensylwanii. W 2011 r. posiadało ono drugi 
najniższy wskaźnik bezrobocia w całym stanie, pomimo że jeszcze cztery lata wcześniej zajmo-
wało w tym zestawieniu niechlubną 27. pozycję26. Rekordowy wzrost zatrudnienia w sektorze 
prywatnym hrabstwo zawdzięcza przede wszystkim 386 nowym odwiertom wykonanym 
w 2010 r.27.

Bradford nie jest odosobnionym przypadkiem. Raport Public Policy Institute porównuje 
dane dotyczące rynku pracy w  wybranych hrabstwach leżących na terenie dwóch stanów: 
Pensylwanii, gdzie surowiec wydobywa się w  dużych ilościach, oraz Nowego Jorku, gdzie 
obowiązuje moratorium na eksploatację gazu łupkowego. Z  analizy wynika jednoznacznie, 
że podczas gdy stopa zatrudnienia w  sektorze prywatnym w  Pensylwanii wykazuje szybką 
tendencję wzrostową, w  Nowym Jorku przybywa bezrobotnych. Zestawienie dziesięciu 
hrabstw w graniczących ze sobą stanach w  latach 2009-2010 wykazało wzrost zatrudnienia 
rzędu 4,7% w  regionach eksploatacji i  spadek tej wielkości o  0,3% na terenach objętych 
zakazem szczelinowania28. 

Na korzyści płynące z  rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego wskazują też sprawoz-
dania z poboru podatków w różnych częściach stanu Pensylwania29. W hrabstwach, w których 
surowca się nie wydobywa, wpływy z  podatku obrotowego w  latach 2007-2011 spadły 
o 5,1%. Z kolei w tych jednostkach podziału terytorialnego, w których wykonano ponad 150 
odwiertów w ciągu czterech ostatnich lat (2007-2011), odnotowano wzrost wpływów wyno-
szący aż 23,8%. Co więcej, wzrost wpływów odnotowano w  dwudziestu z  23 hrabstw, na 
terenie których wykonano dziesięć lub więcej odwiertów, podczas gdy w tym samym czasie 
w  większości hrabstw gdzie surowiec nie był eksploatowany przychody znacząco spadły. 
Podobne wyniki otrzymano, badając przychody z  dwóch innych podatków: dochodowego 
oraz od sprzedaży nieruchomości. W  obu przypadkach udowodniono, że przychody do 
budżetu zwiększyły się znacznie w regionach silnej eksploatacji i zmniejszyły tam, gdzie nie 
wydobywa się gazu niekonwencjonalnego30.

25 Vide: T. W. Kelsey et al., op. cit.
26 PPI: The Public Policy Institute of New York State, Inc., Drilling for Jobs: What the Marcellus Shale Could Mean for New York?, 06.2011, s. 13.
27 Vide: PPI: The Public Policy Institute of New York State, Inc, op. cit.
28 Ibidem.
29 Ch. Constanzo, T. W. Kelsey, Marcellus Shale and Local Collection of State Taxes: What the 2011 Pennsylvania Tax Data Say, CECD Research 

Paper Studies, Penn State Center for Economic and Community Development, 30.03.2012, s. 3.
30 Vide: Ch. Constanzo, T. W. Kelsey, op. cit.

Według władz stanowych, mieszkańcy Pensylwanii mogą spodziewać się dodatkowych 
korzyści związanych z rewolucją energetyczną, wynikających z przyjęcia tzw. impact fee. Jest to 
opłata służąca częściowemu pokryciu kosztów jakie generuje przemysł wydobywczy. Została 
ona fakultatywnie przyjęta w  2012  r. przez wszystkie 27 hrabstw gdzie wydobywa się gaz 
oraz 16 nieposiadających eksploatowanych złóż tego surowca31. Zaledwie w  ciągu jednego 
roku pozwoli ona na wzbogacenie funduszy stanowych i regionalnych o dodatkowe 180 mln 
USD, a w ciągu pięciu lat o prawie 1mld USD32. Chociaż nie jest określana mianem podatku, 
odpowiada zobowiązaniu fiskalnemu w wysokości 2,6% (dla porównania stawka podatkowa 
w Teksasie wynosi ponad dwukrotnie więcej, bo aż 5,4%)33.

Na opłatę składają się należności w wysokości średnio 50 tys. USD rocznie, płacone od każdego 
odwiertu poziomego i 10 tys. USD od pionowego. Kwota ta, dodajmy że uzależniona od cen 
surowca, będzie rokrocznie pomniejszana i  docelowo ma przynieść w  ciągu 15 lat około 
190-350 tys. USD zysku z każdego odwiertu34. Ten ostatni zostanie rozdysponowany w nastę-
pujących proporcjach: 60% sumy otrzymają hrabstwa i władze miasta, a 40% będzie zagospo-
darowywane przez władze stanowe35. Ma to w założeniu stanowić kompromis, którego celem 
jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju lub, innymi słowy, sprawiedliwej redystrybucji 
pomiędzy terytoriami bogatymi w zasoby gazu naturalnego a tymi, które ich nie posiadają36. 
Co ciekawe, regiony, w  których nie wydobywa się gazu łupkowego będą uprawnione do 
skorzystania nie tylko z poboru stanowego, lecz również lokalnego. 

Na mocy przepisów, pieniądze z quasi-podatku w części lokalnej (60%) mogą być przeznaczane 
m.in na: budowę dróg, mostów, infrastruktury, akwenów, kanalizacji, zarządzanie kryzysowe, 
programy związane z  ochroną środowiska, gospodarkę wodną, ulgi podatkowe dla gospo-
darstw domowych, zapewnienie szerszego dostępu do rynku nieruchomości, usługi prawne, 
centra technologiczne i biura karier związane z przemysłem energetycznym oraz planowanie 
przestrzeni miejskiej37. 

Z  wyliczeniem enumeratywnym mamy do czynienia w  przypadku części przypadającej na 
opłatę stanową (40% impact fee). Lista przewiduje tutaj, że największe części przychodów (po 
25% każda) zostaną rozdysponowane pomiędzy: (1) naprawę i wymianę zniszczonych przez 
transport mostów; oraz (2) określone programy infrastrukturalne i środowiskowe. Nieco mniej 
środków przeznaczonych zostanie na programy zapobiegające powodziom (fakultatywnie, 
maksymalnie 25%), granty na usuwanie skutków zanieczyszczeń lub budowę parków (20%), 
czy Fundusz Środowiskowy (10%), by wymienić te najważniejsze38.

31 The Pennsylvania Budget and Policy Center, All Counties with Producing Marcellus Shale Wells Adopt Impact Fee, http://pennbpc.org/
all-counties-producing-marcellus-shale-wells-adopt-impact-fee (data dostępu: 30.05.2012).

32 Investopedia, Marcellus Shale Impact Fee Hits Industry, 10.05.2012, http://www.investopedia.com/stock-analysis/2012/Marcellus-Shale-
Impact-Fee-Hits-Industry-RRC-TLM-CNX-COG0510.aspx#axzz1wMdfLpjo (data dostępu: 30.05.2012).

33 S. Tavernise, Pennsylvania Set to Allow Local Taxes on Shale Gas, “The New York Times”, 07.02.2012.
34 Ibidem.
35 Marcellus Frilling News, 2012 PA Impact Fee Revenue of $180M – Where Will It Go?, http://marcellusdrilling.com/2012/02/2012-pa-impact-

fee-revenue-of-180m-where-will-it-go/ (data dostępu: 28.05.2012). 
36 Marcellus Frilling News, op. cit.
37 CCAP: County Commissioners Association of Pennsylvania, Analysis HB 1950, PN 3048, 10.12.2012, s. 5.
38 Vide: CCAP, op. cit.
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Haynesville Shale 
Haynesville/Bossier Shale stanowi jedną z  największych amerykańskich formacji skalnych 
bogatych w  złoża gazu łupkowego. Obejmuje ona swoim zasięgiem północnozachodnią 
Luizjanę i wschodnią część Teksasu. Wspomniana nazwa jest dwuczłonowa ponieważ odnosi 
się zarówno do obejmującego 18 hrabstw i parafii39 odcinka położonego na terenie Teksasu 
i Luizjany, jak i do osobnej, osadzonej płycej formacji o nieco mniejszym zasięgu terytorialnym40. 

Samo Haynesville, nazwa którego pochodzi od miasteczka w  stanie Luizjana, zawiera złoża 
gazu łupkowego ulokowane głębiej niż w  przypadku omawianych wcześniej Barnett czy 
Marcellus. Ponieważ dostęp do zasobów naturalnych jest utrudniony, koncerny wydobywcze 
muszą ponosić większe nakłady finansowe, związane bezpośrednio ze szczelinowaniem 
i wierceniem poziomym niż ma to miejsce w innych częściach USA. Mimo to, dzięki rozlicznym 
ulgom podatkowym udało się zachęcić podmioty zewnętrzne do inwestycji w Luizjanie. O ich 
skali i  sukcesie świadczy najlepiej, że gaz zaczęto tam produkować dopiero w 2008  r., a  już 
w niespełna trzy lata później Departament Energii ogłosił, że wielkość eksploatacji przerosła tę 
pochodzącą ze źródeł Barnett41. 

To właśnie na lata 2008-2011 przypadł największy boom inwestycyjny. Tylko w 2009 r. siedem 
firm wydobywczych wzbogaciło wartość obrotów w sektorze prywatnym w Luizjanie o 10,6 
mld USD, w wyniku czego gospodarstwa domowe zyskały dodatkowe 5,7 mld USD42. Według 
poświęconego temu tematowi raportowi firmy doradczej Loren C. Scott & Associates, zatrud-
nienie w stanowym przemyśle poszukiwawczo-wydobywczym znalazło wówczas 4,318 osób, 
co w sumie pomogło wesprzeć 57,637 miejsc pracy. Innymi słowy, gdyby nie nowy strumień 
pieniędzy związany z surowcami naturalnymi, wzrost bezrobocia byłby nie dwuprocentowy, 
jak miało to miejsce w  rzeczywistości, lecz pięcioprocentowy. Pomimo recesji, wpływy do 
budżetów stanowych i lokalnych uwarunkowane eksploatacją surowca zwiększyły się w 2009 r. 
o ponad 900 mln USD43.

Według innej analizy w  okresie 2008-2010 Haynesville wygenerował 40 mld USD wzrostu 
gospodarczego, wspomógł 100,000 miejsc pracy i zasilił budżet stanowy Luizjany i budżety 
lokalne kwotą 1,3 mld USD44. 

Począwszy od 2010  r., liczba nowych instalacji wiertniczych zaczęła się jednak zmniejszać, 
czego przyczyną były bardzo niskie ceny surowca. Jego podaż była wkrótce tak duża, że ceny 
gazu spadły w 2012 r. o 90% w stosunku do tego co płacono za niego siedem lat wcześniej45. 
Oznaczało to oczywiście zmniejszone wpływy do budżetów i  kieszeni właścicieli gruntów. 

39 Parafie to termin, jakim określa się w Luizjanie jednostki podziału administracyjnego odpowiadające hrabstwom.
40 North American Shale Quarterly, Haynesville Bossier Play, http://nasq.hartenergy.com/Shales/Haynesville-Bossier (data dostępu: 

31.05.2012).
41 State of Louisiana Department of Natural Resources, Haynesville Shale Surpasses Barnett Shale Natural Gas Production, 18.03.2011.
42 Loren C. Scott and Associates, Economic Impact of the Haynesville Shale on the Louisiana Economy: 2009 Analysis and Projections for 2010-

2014, 04.2010, s. 3. 
43 Vide: Loren C. Scott and Associates, op. cit.
44 D. Briggs, Letter to the Editor: Haynesville Shale’s Impact Reaches Far Beyond Severance Taxes, http://loga.la/haynesville-shale-news/?cat=18 

(data dostępu: 31.05.2012). 
45 „Gazeta Prawna”, Rekordowo Tani Gaz Łupkowy Nakręca Gospodarkę w USA, 13.04.2011.

W parafii Caddo, gdzie opłata za dzierżawę wynosiła w 2008 r. ponad 30 tys. USD za akr, dwa 
lata później przyjmowano już oferty opiewające na ponad czterokrotnie niższe kwoty46. 
Okazało się jednak, że władze stanowe i  lokalne były na taką ewentualność w dużej mierze 
przygotowane.

W Caddo udało się zgromadzić w ciągu trzech lat fundusz rezerwowy wynoszący 50 mln USD. 
Dla porównania, w okresie sprzed prosperity środki te liczone były w tysiącach dolarów. Dzięki 
rozsądnej polityce finansowej parafia może pozwolić sobie teraz na odrzucanie najbardziej 
niekorzystnych ofert składanych przez koncerny energetyczne. Gdy ceny surowca wzrosną, 
Caddo będzie w stanie na nowo rozpocząć ofensywę związaną z dzierżawą terenów. Jednak 
zanim to nastąpi, obostrzenia prawne pozwalające na skorzystanie z  rezerwy wyłącznie za 
zgodą ośmiu z dwunastu komisarzy stanowić będą skuteczną broń w walce z rozrzutnością47.

Jak wiele udało się zmienić w  ciągu kilku lat pokazuje przykład parafii DeSoto, leżącej na 
zachodnich rubieżach Luizjany, przy granicy z Teksasem. Jeszcze do niedawna było to jedno 
z najbiedniejszych miejsc w całym stanie: w latach 1990-2000 co czwarty mieszkaniec żył tam 
poniżej poziomu ubóstwa48. Wpływy do budżetu parafialnego wyniosły w  roku fiskalnym 
2006/2007 zaledwie 16 mln USD. Ale gdy eksploatacja ruszyła pełną parą, przychody w kolej-
nych okresach rozliczeniowych najpierw się podwoiły, by potem ulec czterokrotnemu zwie-
lokrotnieniu49. Chociaż tendencja ta została zahamowana i  wpływy w  ostatnich miesiącach 
spadają, to i  tak są one na znacznie wyższym poziomie w  porównaniu do okresu sprzed 
eksploatacji50.

Dzięki umiejętnemu gospodarowaniu dopływem pieniędzy władzom DeSoto i  rozlicznym 
podmiotom prywatnym udało się zapoczątkować nowe lub dokapitalizować istniejące inwe-
stycje. Postawiono m.in. na rozwój edukacji, dając temu przejaw poprzez wybudowanie 
nowych siedzib dla jedenastu z  dwunastu funkcjonujących szkół51. W  tym samym czasie 
nauczycielom podniesiono pensje, co uczyniło ich jednymi z  najlepiej opłacanych w  całym 
stanie, a innych zachęciło do podjęcia pracy w zawodzie. 

Utrzymanie wysokich dodatków dla kadry nauczycielskiej gwarantować ma specjalny 
fundusz, na którym zgromadzono ponad 44 mln USD52. Kolejne 12 mln USD ulokowane 
zostało w rezerwie edukacyjnej, a 22 mln USD mogą zostać przeznaczone na reformę szkol-
nictwa, obejmującą m.in. budowę biura doradztwa personalnego53. W niewielkim, bo liczącym 

46 E. Rosenbaum, In Natural Gas Bust, Boom Town Teaches Drillers a Lesson, “The Street”, 04.05.2012.
47 Vide: E. Rosenbaum, op. cit.
48 E. Whelles, DeSoto Parish Deals with the Haynesville Shale, Basin Oil & Gas.
49 V. Welborn, DeSoto Sales Tax Collections Top $120mln for 2010-2011 Fiscal Year, Louisiana Oil and Gas Association, http://loga.la/

loganews/?p=1207 (data dostępu: 31.05.2012).
50 Louisiana Oil and Gas Association, DeSoto Sales Taxes Showing Decrease, http://loga.la/haynesville-shale-news/?p=867 (data dostępu: 

30.05.2012).
51 B. Nolan, DeSoto’s Parish’s Instant Millionaires Hold On to Their Humble Roots, http://www.nola.com/politics/index.ssf/2011/03/desoto_

parishs_instant_million.html (data dostępu: 30.05.2012).
52 Louisiana Oil & Gas Association, Fourth Year Brings Haynesville Shale Slowdown, http://loga.la/haynesville-shale-news/?cat=38 (data 

dostępu: 30.05.2012).
53 Louisiana Oil & Gas Association, op. cit.
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zaledwie 1,600 mieszkańców miasteczku Logansport, postawiono też, kosztem 2,3 mln USD, 
nową bibliotekę publiczną54. Nie zapomniano o infrastrukturze sportowej, powierzając 3 mln 
USD na położenie sztucznej nawierzchni pod boiska treningowe przy trzech lokalnych szko-
łach średnich55. 

W DeSoto na koniunkturze skorzystali niemal wszyscy. Lokalna parafia na dzierżawie gruntu 
zarobiła 30 tys. USD, a  kolejne 180 tys. USD wierni powierzyli jej w  formie dotacji56. Szkoła 
w  liczącym zaledwie 5 tys. mieszkańców Mansfield mogła pozwolić sobie na wybudowanie 
nowej kantyny, centrum naprawy autobusów i  budynku administracyjnego57. Powstał dom 
opieki nad ludźmi starszymi, dom pracy na rzecz społeczności lokalnej, zakład opieki zdro-
wotnej, schronisko dla zwierząt oraz centrum rekreacyjne i park58. Pieniędzmi, które znajdują 
się na koncie police jury, organu wykonawczego parafii, pomaga zarządzać od 2011 r. grupa 
zewnętrznych konsultantów59. 

W  ciągu trzech lat szybkiego rozwoju sukces odniosło wiele prywatnych przedsiębiorstw. 
Działalność rozpoczęły nowe hotele, restauracje, sklepy i centra handlowe. Ponieważ jednak 
liczba nowych odwiertów oraz wielkość eksploatacji przekładają się na miejsca pracy, 
w  ostatnim czasie spadły obroty wielu podmiotów gospodarczych działających w  sektorze 
usługowym. Jeszcze raz warto wszakże podkreślić, że w 2012 r. ich dochody są wciąż niepo-
równywalnie wyższe niż przed 2008 r. 

Po stronie kosztów należy wymienić naprawy dróg. Jak powszechnie wiadomo, wiele amery-
kańskich szos nie było przystosowanych na przyjęcie ciężkiego transportu kołowego, który 
szybko zużywa nawierzchnię. W przypadku Luizjany problem wiąże się ze zwiększonym natę-
żeniem ruchu, przewożeniem dużej ilości sprzętu wydobywczego, oraz przewożeniem do 
Teksasu hektolitrów wody przeznaczonej do utylizacji. 

W 2011 r. w parafii DeSoto ukończono kompleksowy projekt robót drogowych, na który prze-
znaczono 21 mln USD. Należy przy tym zaznaczyć, że chociaż eksploatacja Haynesville dopro-
wadziła do uszkodzeń znacznej liczby dróg, wiele z nich nie było odnawianych przez ponad 
30 lat60. Oznacza to, że i tak nadawały się one do remontu, a ten nie byłby możliwy na dużą 
skalę bez rosnących wpływów podatkowych. Dodatkowo, w niektórych miastach i parafiach 
do partycypacji w kosztach inwestycji udało się namówić koncerny energetyczne. W DeSoto 
wydały one na ten cel 3,1 mln USD, co pozwoliło pokryć koszty wymiany nawierzchni ośmiu 
dróg dojazdowych61.

54 B. Nolan, op. cit.
55 Ibidem. 
56 B. Nolan, op. cit. 
57 City of Mansfield, Louisiana, Take a Good Look Around, Mansfield Mayor Curtis McCoy Reminds the Citizens of Mansfield…, http://www.

cityofmansfield.net/click_here!.html (data dostępu: 01.06.2012).
58 Ibidem.
59 B. Nolan, op. cit.
60 Office of the Governor Bobby Jindal, Governor Jindal Announces Proposal to Invest $325 Million for Rural Roads, 20.02.2012.
61 V. Welborn, DeSoto Road Repair Program Nears End, GoHaynesvilleShale.com, 15.08.2011.

Nie można zapominać o  licznej grupie beneficjentów niskich cen gazu. W  pierwszej kolej-
ności zaliczają się do niej konsumenci, przede wszystkim ci, nie mogący liczyć na zysk z tytułu 
dzierżawy gruntów i prowizji od ich eksploatacji. Drugą grupę stanowią gałęzie przemysłu, dla 
których gaz stanowi jeden z najdroższych komponentów produkcji. Przykładami są tu branże 
stalowa, nawozowa, czy petrochemiczna. W Teksasie i Luizjanie produktywność tylko sektora 
etylenowego warta jest 21 mld USD rocznie62. 

Warunki do prowadzenia interesów we wspomnianych wyżej dziedzinach są na tyle korzystne, 
że wiele firm, które przeniosły swoje fabryki za granicę, teraz podejmuje decyzje o powrocie 
do USA. Taką ścieżką podążył wytwarzający żelazo gąbczaste Nucor Corporation, ogłaszając 
przeniesienie swojej działalności z Trynidadu z powrotem do Luizjany63. O tym samym zade-
cydował kanadyjski Methanex, który wykupił już ziemię pod budowę instalacji do produkcji 
metanolu64. Ten ostatni posiada cztery zakłady w Chile, z których przynajmniej jeden zamierza 
ulokować ponownie w  Luizjanie. Przy samym procesie relokacji pracę znajdzie na miejscu 
1,000 osób, a dla kolejnych 200 będzie to początek stałej formy zatrudnienia65. 

Według cytowanego przez The New York Times najnowszego raportu PricewaterhouseCoopers, 
dzięki wydobywaniu dużych ilości gazu łupkowego przemysł wytwórczy będzie zdolny 
zatrudnić w USA do 2025 r. nawet milion nowych pracowników66. Prognoza opiera się na roko-
waniach wskazujących, że chociaż ceny surowca w najbliższych latach wzrosną – głównie ze 
względu na zwiększony popyt na gaz – to i tak pozostaną one znacząco niższe niż w Azji czy 
Europie67.

62 J. R. Hagerty, Shale-Gas Boom Spurs Race, “The Wall Street Journal”, 27.12.2011.
63 J. Motavalli, Natural Gas Signals a Manufacturing Renaissance, “The New York Times”, 10.04.2012.
64 R. Thompson, Abundance of Natural Gas Promises to Give Louisiana Industries a Boost, 22.01.2012, Nola.com (data dostępu: 02.06.2012).
65 J. Kaskey, Shale Gas Boom Spurs Chilean Methanol Plant’s Move to U.S., Bloomberg, 18.01.2012.
66 J. Motavalli, op. cit.
67 “The Economist”, Natural Gas: Shale of the Century, op. cit.
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5. Postawy amerykańskiego 
społeczeństwa i społeczności 
lokalnych wobec wydobycia gazu 
łupkowego
Piotr Stankiewicz, Stanisław Rzyski

Choć według badań CBOS z sierpnia 2011 r. 3/4 Polaków opowiada się za eksploatacją złóż gazu 
łupkowego, doświadczenia krajów takich jak Bułgaria, Rumunia, Czechy czy Francja pokazują, 
że poparcie opinii publicznej dla rozwoju tego źródła energii nie jest rzeczą oczywistą i bezpro-
blemową. W  związku z  tym, warto się przyjrzeć jak wydobycie gazu łupkowego odbierane 
jest przez mieszkańców USA, zarówno w tych regionach, które mają dłuższe doświadczenie 
w rozwoju tego sektora, jak i tych, w których wydobycie dopiero się rozwija. Porównanie sytu-
acji w  regionach amerykańskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postrzegane przez 
ich mieszkańców korzyści i zagrożenia dla rozwoju regionalnego, może być dobrym drogo-
wskazem dla polskich władz centralnych i samorządowych. Przykład amerykański wskazuje, 
na co należy zwracać szczególną uwagę przy rozwijaniu sektora gazu łupkowego, tak by spro-
stać oczekiwaniom i obawom mieszkańców terenów koncesyjnych.

Między szansami i zagrożeniami – badania Deloitte

Przeprowadzone przez Deloitte badania zawarte w raporcie „Public opinions on shale gas deve-
lopment. Positive perceptions meet uderstandable wariness”1 zostały zrealizowane na trzech 
grupach respondentów. Pierwsza grupa jest próbą reprezentatywną dla obszaru całych USA. 
Dwie pozostałe grupy to mieszkańcy regionów o  rozwiniętym przemyśle wydobywczym gazu 
łupkowego (Texas, Luizjana, Arkansas) oraz mieszkańcy regionu, gdzie przemysł ten jest we wcze-
snej fazie rozwoju (Nowy Jork, Pensylwania). Porównanie wyników badań zrealizowanych w tych 
grupach respondentów pomaga określić zróżnicowanie opinii mieszkańców w  zależności od 
tego, czy i w jakim stopniu w ich regionie rozwija się wydobycie gazu łupkowego. Raport oparty 
jest na 1,694 wywiadach online, przeprowadzonych z osobami w wieku 21-74 lat. 

Respondenci poproszeni o wybór określenia, które najlepiej opisuje wydobywany gaz, najczę-
ściej wybierali określenia o  konotacji pozytywnej, jak czysty, następnie niezawodny (wiary-
godny) i  krajowy (własny). Ujawniły się znaczące różnice w  postrzeganiu gazu łupkowego 
między mieszkańcami regionów o  rozwiniętym przemyśle wydobywczym a  mieszkańcami 

1 Deloitte, Deloitte survey – Public opinions on shale gas development, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/
Documents/Energy_us_er/us_er_ShaleSurveypaper_0412.PDF (data dostępu: 15.062012).
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pozostałych obszarów. Mieszkańcy obszarów, gdzie wydobycie gazu łupkowego jest rozwi-
nięte, częściej niż pozostali wskazywali odpowiedzi wiarygodny, przystępny i obfity. 

Ponad 80% mieszkańców USA zgodziło się z  tezą, że gaz jest opłacalnym źródłem energii 
i  jest kluczowy dla przyszłości ich kraju w  kontekście zapotrzebowania na energię. Niemal 
połowa widziała bezpośrednie związki między rozwojem przemysłu wydobywczego gazu 
łupkowego a gospodarką, w tym z rozwojem gospodarczym w skali kraju i regionu wydobyw-
czego, tworzeniem miejsc pracy oraz bezpieczeństwem energetycznym. Jednak mieszkańcy 
obszarów, w których wydobycie dopiero się rozwija, częściej byli skłonni zgadzać się z  tym, 
że wydobycie ma wpływ na gospodarkę krajową USA, niż z tym, że ma wpływ na gospodarkę 
lokalną. Odwrotnie odpowiedzieli respondenci w pozostałych badanych grupach.

Gdy przedstawiono respondentom tezy, w których opisywano pozytywny wpływ wydobycia 
gazu łupkowego na gospodarkę i środowisko, blisko 90% z nich uznawało, że podane tezy są 
wiarygodne. Respondenci skłonni są najczęściej zgadzać się z tezą o bezpośrednim wpływie 
rozwoju wydobycia gazu łupkowego na tworzenie nowych miejsc pracy. Tezę tę poparło 
około 90% respondentów. W tym kontekście interesujące jest porównanie wysokości wyna-
grodzeń w branży wydobywczej ze średnią krajową. W obszarach z rozwiniętym przemysłem 
wydobywczym, aż 62% respondentów określiło płace w tej branży jako wyższe niż przeciętne. 
Z kolei w regionach, w których branża dopiero się rozwija tezę tę poparło 47% ankietowanych.

Pomimo tego, że wydobycie gazu łupkowego jest szeroko omawiane w mediach, to aż 40% 
respondentów zadeklarowało, że nic nie wie o  szczelinowaniu hydraulicznym, bądź nigdy 
o tym procesie nie słyszało. Z kolei zaledwie 13% stwierdziło, że dobrze, bądź bardzo dobrze 
zna ten proces. Mimo stosunkowo niskiego stanu wiedzy o  szczelinowaniu hydraulicznym, 
większość respondentów (58%) uznało, że korzyści związane z wydobyciem gazu łupkowego 
są większe niż ewentualne zagrożenia. Zaledwie 19% respondentów było przeciwnego zdania. 
Należy jednak zaznaczyć, że i w tym przypadku mieszkańcy regionów, w których wydobycie 
dopiero się rozwija, byli mniej optymistyczni niż mieszkańcy innych regionów. 

Respondenci pytani o  wskazanie najważniejszych korzyści z  wydobycia gazu łupkowego 
najczęściej wymieniali niezależność energetyczną kraju, a  w  dalszej kolejności tworzenie 
nowych miejsc pracy i mniejsze zanieczyszczenie powietrza.

Pozytywne postrzeganie skutków wydobycia gazu łupkowego nie świadczy jednak o  tym, 
że respondenci nie widzą zagrożeń w związku z rozwojem tej gałęzi przemysłu. Wśród możli-
wych zagrożeń najczęściej wymieniali zanieczyszczenie wód oraz degradację krajobrazu. 
Mieszkańcy regionów o  rozwiniętym wydobyciu, częściej niż mieszkańcy innych regionów 
wskazywali także na możliwe trzęsienia ziemi bądź tąpnięcia. 

Interesujące wydają się odpowiedzi na pytania bardziej szczegółowe, dotyczące postaw 
wobec inwestycji związanych z  wydobyciem. Aż 83% respondentów w  obszarach o  rozwi-
niętym przemyśle wydobywczym gazu łupkowego, którzy wydzierżawili swoje ziemie pod 
instalacje, zrobiłaby to jeszcze raz. Z kolei ci mieszkańcy, którzy nie dzierżawili swojej ziemi, 

w zdecydowanej większości (71%) radziliby swoim znajomym, aby wydzierżawili swoją ziemię, 
gdyby była taka możliwość. Zaledwie 29% pytanych by tego nie zrobiła. Pozytywne postawy 
w  tym zakresie są znacznie rzadsze na obszarach, gdzie wydobycie dopiero się rozwija. 
W regionach tych zaledwie 53% ankietowanych jeszcze raz wydzierżawiłoby swoje ziemie pod 
instalacje, a 47% nie zrobiłaby tego. Także tylko 52% respondentów w tych regionach poradzi-
łoby swoim znajomym wydzierżawienie ziemi, a 48% by tego nie zrobiła. 

Zdecydowana większość respondentów (70%) pozyskuje wiedzę o wydobyciu gazu łupkowego 
z mediów, przy czym tylko 17% jest zdania, że informacje te są bardzo godne zaufania, a 44%, że 
są trochę godne zaufania. Około 28% nie do końca ufa informacjom medialnym, a 11% nie ufa 
wcale. Około 30% wskazało na „pocztę pantoflową”, a około 20% na organizacje pozarządowe 
jako źródło informacji. 

W  ocenie respondentów, polityka informacyjna firm wydobywczych nie jest wystarczająco 
rzetelna i  wiarygodna. Zaledwie 35% respondentów wskazało, że działania firm wydobyw-
czych są przejrzyste i prowadzą one właściwą politykę informacyjną, a 34% wskazało, że firmy 
te są godne zaufania. W regionach o rozwiniętym wydobyciu i regionach, w których wydobycie 
dopiero się rozwija, zaobserwowano znaczne różnice w poziomie zaufania do firm wydobyw-
czych. W tych pierwszych, aż 43% określiło firmy wydobywcze jako bardzo godne zaufania, 
a w tych drugich jedynie 27% respondentów. Należy jednak podkreślić, że zdecydowana więk-
szość respondentów, zarówno w kraju, jak i w regionach eksploatacyjnych, w miarę ufa firmom 
wydobywczym. 

Większość respondentów wskazała, że regulacje prawne dotyczące wydobycia gazu łupko-
wego ewoluują w dobrym kierunku. Jednak mieszkańcy regionów o rozwiniętym przemyśle 
wydobywczym wskazywali częściej niż mieszkańcy pozostałych regionów, że jest zbyt wiele 
regulacji w tym zakresie. Stosunkowo mały odsetek respondentów wskazał, że obecnie funk-
cjonujące przepisy są właściwe. 

Podsumowując, wyniki opisanych badań wskazują, że respondenci widzą więcej korzyści 
z  wydobycia gazu łupkowego niż zagrożeń, co wcześniej nie do końca było wiadome. 
Jednocześnie, ośmiu respondentów na dziesięciu widzi związek między rozwojem prze-
mysłu wydobywczego a  tworzeniem nowych miejsc pracy i  odrodzeniem ekonomicznym. 
Za największą korzyść wypływającą z  wydobycia gazu łupkowego najczęściej wskazywano 
bezpieczeństwo energetyczne, co świadczy o  wysokiej świadomości wagi bezpieczeństwa 
energetycznego dla rozwoju gospodarczego i jakości życia w kraju. Z drugiej strony respon-
denci zdają sobie sprawę z zagrożeń, a wśród nich najczęściej wymieniają zanieczyszczenie 
wód i degradację krajobrazu. Respondenci oczekują także większej transparentności procesów 
związanych z wydobyciem gazu łupkowego. Wyniki wskazują, że mieszkańcy obszarów, gdzie 
wydobycie gazu łupkowego dopiero się rozwija, są znacznie mniej przekonani o pozytywnym 
wpływie wydobycia na lokalną gospodarkę i  tworzenie nowych miejsc pracy, a  także mniej 
ufają firmom wydobywczym niż mieszkańcy obszarów, gdzie wydobycie jest rozwinięte. 
Mieszkańcy obszarów z rozwijającym się sektorem gazu łupkowego są również mniej skłonni 
do współpracy z firmami wydobywczymi.
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Powyższe wyniki raportu Deloitte potwierdzają także inne badania przeprowadzone w poszczegól-
nych regionach, zwłaszcza w aspekcie dotyczącym różnić między regionami z „zaawanasowanym” 
i z „początkującym” sektorem gazu łupkowego. Wyniki badań przeprowadzonych przez Corporate 
Research Associates w grudniu 2011 r. na próbie 400 mieszkańców okręgu New Brunswick w stanie 
New Jersey2 potwierdzają, że w regionach, gdzie wydobycie dopiero się rozwija, nastawienie społecz-
ności lokalnych do wydobycia gazu łupkowego nie jest jednoznaczne. Społeczność tego silnie zurba-
nizowanego regionu, w którym wydobycie gazu łupkowego jest na inicjalnym etapie, jest mocno 
podzielona. Blisko 45% ankietowanych popiera wydobycie gazu łupkowego, podczas gdy także 45% 
jest mu przeciwna. Zaledwie 11% to osoby niezdecydowane. Większość ankietowanych (64%) wiąże 
z wydobyciem gazu łupkowego szanse na długotrwałe korzyści dla regionu, a 59% sądzi, że może 
być to bezpieczne w przypadku, gdy wprowadzi się właściwe regulacje prawne. Jednocześnie 83% 
respondentów obawia się rozwoju wydobycia, nawet przy odpowiednich regulacjach prawnych, 
a 58% jest zdania, że negatywne skutki środowiskowe będą większe niż korzyści ekonomiczne. 

Wyniki te potwierdza także badanie przeprowadzone przez The University of Texas w Austin3, 
w którym stwierdzono znacznie większe poparcie dla wydobycia gazu łupkowego w stanach 
z rozwiniętym przemysłem wydobywczym, takich jak Teksas, niż w stanach, w których wydo-
bycie jest na początkowym etapie rozwoju (Nowy Jork i Pensylwania), gdzie opinia publiczna 
jest podzielona. W  tych ostatnich notuje się także większą potrzebę ujawnienia składu 
chemicznego substancji wykorzystywanych w procesie wydobycia. 

Trudne początki?

Interesujące wyniki przynoszą badania zrealizowane w  regionie, w  którym wydobycie gazu 
łupkowego znajduje się w inicjalnej fazie rozwoju. Badania zostały przeprowadzone na prze-
łomie 2009 i 2010 r., przez badaczy z Pennsylvania State University, The Institute for Public Policy 
and Economic Development oraz Cornell University, w 21 hrabstwach stanu Pensylwania, na 
terenach wydobywczych Marcellus Shale4. Złoża gazu łupkowego w  tym rejonie, zalegają 
na obszarach mających charakter rolniczy. Pierwsze prace badawcze nad zasobnością złóż 
rozpoczęto tu w 2003 r., a procedury związane z dzierżawą terenów pod wydobycie nasiliły się 
w 2006 r., po określeniu opłacalności wydobycia.

Próba badawcza miała charakter losowy i  obejmowała 4,496 gospodarstw domowych, do 
których wysłano pocztą elektroniczną kwestionariusz. Do badaczy powróciło 1,461 wypełnio-
nych kwestionariuszy, które łącznie stanowiły 36% wszystkich wysłanych. W uzyskanej próbie 
nadreprezentowani byli mężczyźni, a także osoby starsze oraz posiadające wyższe wykształ-
cenie. Większość respondentów zamieszkiwała małe miasta, bądź wsie. Ponadto, większość 
mieszkała w miejscu badania całe życie lub ponad 20 lat i deklarowała duże przywiązanie do 
miejsca zamieszkania. Respondenci pozytywnie oceniali stosunki z sąsiadami i warunki środo-
wiskowe, deklarowali natomiast ograniczone zaufanie do władz stanowych i osób z zewnątrz.

2 Corporate Research Associates, Public Opinion in New Brunswick Divided on Shale Gas Exploration, http://cra.ca/public-opinion-in-new-
brunswick-divided-on-shale-gas-exploration/ (data dostępu: 15.06.2012).

3 Energy Poll, The University of Texas at Austin, Wave 2, March 2012, http://www.utenergypoll.com/explore/ (data dostępu: 15.062012).
4 The Institute for Energy & Environmental Research, Pennsylvania Residents’ Perceptions of Natural Gas Development in the Marcellus Shale, 

http://energy.wilkes.edu/PDFFiles/Public%20Opinion/respondentcharacter2.pdf (data dostępu 15.06.2012).

Głównym problemem, który wyłania się z  analizy tych wyników badań, jest brak szerokiej 
komunikacji społecznej ze strony firm wydobywczych. Zaledwie 18% badanych potwier-
dziło, że kontaktowali się z nimi przedstawiciele przedsiębiorstw wydobywczych, przy czym 
10% ankietowanych miało podpisane umowy dzierżawy. Można więc założyć, że większość 
kontaktów ze społecznością lokalną dotyczyło bezpośrednich, indywidualnych rozmów 
z właścicielami gruntów. Wśród osób mających kontakt z przedstawicielami przedsiębiorstw 
wydobywczych dominowali właściciele znacznych areałów. W tej grupie, ponad 79% ankie-
towanych rozmawiało z  przedstawicielami przedsiębiorstw wydobywczych o  dzierżawie 
terenów pod wydobycie, a niemal połowa podpisała już stosowne umowy. Jednak zaledwie 
5% z nich potwierdziło, że prace wiertnicze lub budowa instalacji przesyłowych na ich terenie 
już się rozpoczęła.

W tym świetle nie dziwi fakt, że w ocenie większości badanych, ich wiedza dotycząca poten-
cjalnych skutków wydobycia gazu łupkowego jest niewielka bądź żadna. Respondenci 
najwyżej ocenili swoją znajomość wpływu wydobycia gazu łupkowego na środowisko oraz na 
jakość wód gruntowych. Stosunkowo wysoko oceniono także ogólny wpływ na gospodarkę 
oraz na społeczeństwo. Znacznie gorzej oceniono posiadaną wiedzę w  kwestiach szczegó-
łowych, związanych z  kreowaniem miejsc pracy, uregulowaniami prawnymi, wpływem na 
władze lokalne czy też regulacjami związanymi z dzierżawą działek i procedurami wydobycia 
gazu. Pomimo stosunkowo niewielkiej wiedzy dotyczącej samego wydobycia i  jego wpływu 
na region, niemal połowa respondentów potwierdziła, że dyskutowała na temat wydobycia 
gazu łupkowego z  innymi osobami. Jednak jedynie 10% pytanych uczestniczyło w  spotka-
niach publicznych poświęconych temu tematowi, co wydaje się potwierdzać problem braku 
szerokiej komunikacji społecznej. 

Najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy o wydobyciu gazu łupkowego były media – 59% 
pytanych wskazało, że przynajmniej część wiedzy uzyskało z  gazet, radia i/lub telewizji. 
Znaczny odsetek pytanych, jako źródło wiedzy wskazał także Internet oraz przedstawicieli 
przemysłu wydobywczego. Wśród źródeł informacji o najwyższym poziomie zaufania wska-
zywani byli tradycyjnie naukowcy, którym ufa 71% badanych. Wysokim zaufaniem cieszą się 
także instytucje edukacyjne, w tym Cooperative Extension (62% ufających). Mniejszym zaufa-
niem badani obdarzyli organizacje działające na rzecz ochrony środowiska. Przedstawiciele 
przemysłu wydobywczego wzbudzali najmniejsze zaufanie jako źródło wiedzy, lecz trzeba 
zaznaczyć, że i w tym przypadku więcej osób deklarowało zaufanie niż jego brak. 

Większość pytanych nie widzi związku między wydobyciem gazu łupkowego a  wzrostem 
jakości życia w  regionie. Połowa badanych wskazała, że jakość życia się nie zmieni, 17% 
twierdzi, że się pogorszy, a 14% jest zdania, że się poprawi. Pozostali nie mieli sprecyzowanego 
poglądu na ten temat. Większość ankietowanych pytanych o  szczegóły wskazała, że wydo-
bycie gazu łupkowego wpłynie pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy oraz możliwość 
dokształcenia i szkoleń. Wśród sfer, na które wydobycie gazu łupkowego wpłynie negatywnie 
najczęściej wymieniano środowisko naturalne, jakość wody, jakość dróg, koszty życia oraz 
bezpieczeństwo. 
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Pomimo tego, że ankietowani widzą wiele negatywnych skutków rozwoju przemysłu wydo-
bywczego, to jednak większość z  nich popiera wydobycie. Na pytanie: „Biorąc pod uwagę 
wszystkie aspekty, jakie jest Pani/Pana zdanie w sprawie wydobycia gazu łupkowego ze złoża 
Marcellus Shale?”, 47% ankietowanych wyraziło swoje poparcie dla wydobycia, a zaledwie 17% 
było przeciw. Znaczną grupę stanowiły osoby, które ani nie popierają, ani nie są przeciwne 
wydobyciu. Większość ankietowanych zgodziła się z  opinią, że wydobycie gazu łupkowego 
zwiększy niezależność energetyczną USA. Ponad połowa pytanych jest także zdania, że można 
zapobiec negatywnym skutkom wydobycia gazu łupkowego

Mimo, iż niemal 50% ankietowanych uważa, że tylko nieliczne grono ludzi zyska na wydobyciu 
gazu łupkowego, ponad 30% badanych zgadza się z tym, że korzyści dla regionu z wydobycia 
przewyższą koszty, które region będzie musiał ponieść. Jednak aż 46% badanych nie ma na ten 
temat sprecyzowanej opinii. Respondenci byli skłonni częściej zgadzać się, niż się nie zgadzać 
z tym, że rozwój przemysłu wydobywczego stworzy nowe miejsca pracy, co zatrzyma odpływ 
ich dzieci z Pensylwanii oraz że rozwój przemysłu sprawi, iż spojrzą bardziej optymistycznie 
w przyszłość. Więcej osób zadeklarowało, że nie boi się katastrofy przemysłowej (35%) niż, że 
się jej obawia (28%). Większość ankietowanych nie zgodziła się z opinią, że każdy z negatyw-
nych efektów wydobycia może zostać zneutralizowany. W przypadku stwierdzeń, że „rozwój 
przemysłu wydobywczego spowoduje długotrwałe problemy środowiskowe”, oraz że „obecna 
wiedza na temat oddziaływań na środowisko jest wystarczająca aby dalej rozwijać wydobycie”, 
uzyskano podobną ilość osób popierających, jak i kwestionujących te opinie. 

Podsumowując, na wczesnym etapie wydobycia gazu łupkowego ze złoża Marcellus Shale 
w  Pensylwanii, liczna grupa mieszkańców oceniała, że ich wiedza na temat potencjalnego 
wpływu wydobycia gazu łupkowego jest niewielka, zwłaszcza w  kwestiach szczegółowych. 
Głównym źródłem wiedzy o  wydobyciu gazu łupkowego są media, lecz nie wzbudzają 
powszechnego zaufania. Większość respondentów nie spodziewała się pozytywnego wpływu 
rozwoju przemysłu wydobywczego na jakość ich życia, a także większość nie miała uformo-
wanych poglądów o możliwych zagrożeniach i korzyściach, jakie ten rozwój niesie. Mimo to, 
ponad dwa razy więcej osób wyraziło poparcie dla rozwoju przemysłu wydobywczego niż 
swój sprzeciw.

Ciekawe światło na wyniki analizowanego powyżej raportu rzucają rezultaty badania przepro-
wadzonego w  10-tym okręgu wyborczym stanu Pensylwania przez Center for the Study of 
Community and the Economy, działającym na Lycoming College5. Spośród 370 osób, z którymi 
przeprowadzono wywiady, ponad połowa osobiście miała zawarte umowy z firmami wydo-
bywczymi albo miała taką osobę w rodzinie lub wśród znajomych. 

Wśród potencjalnych korzyści dla regionu wskazywali oni na tworzenie nowych miejsc pracy 
(78%), przyspieszenie rozwoju ekonomicznego (70%) i zmniejszenie zależności energetycznej 
USA (60%). Wśród obaw dominowały zagrożenia dla wód gruntowych (57%) i  dróg (56%). 
Wskazane w tym badaniu korzyści i zagrożenia związane z eksploatacją gazu łupkowego, są 

5 D. Thompson, Survey results reveal public opinion on gas development in region, 7.10.2010, http://www.sungazette.com/page/content.
detail/id/554649/Survey-results-reveal-public-opinion-on-gas-development-in-region.html?nav=5011 (data dostępu: 15.06.2012).

podobne do tych uzyskanych w badaniu populacji całego stanu Pensylwania, lecz wyraźnie 
większe jest utożsamianie się respondentów z oczekiwanymi korzyściami.

Interesujące, choć nie zaskakujące, jest podniesienie postulatu przez ponad 80% badanych, 
by w razie nałożenia podatku od eksploatacji gazu, większa jego część trafiała do lokalnych 
budżetów.

Ciemna strona gazu łupkowego

Ciekawych informacji na temat obaw i zagrożeń kojarzonych z gazem łupkowym, dostarcza 
raport przygotowany przez organizację krytyczną wobec wydobycia gazu łupkowego: Civil 
Society Institute, zaangażowaną m.in. w  inicjatywę CLEAN, promującą „zrównoważone, 
niskokosztowe i zdrowe alternatywy energetyczne” i występującą przeciw „brudnym, drogim 
i  niebezpiecznym dla zdrowia” źródłom energii. Raport zatytułowany „‘Fracking’ and Clean 
Water: A Survey of Americans”6 jest również wykorzystywany w ramach akcji związanej z inicja-
tywą CLEAN: „Stop fracking with our water” (www.theclean.org). Również sposób konstrukcji 
badania i formułowania pytań wykazuje krytyczne wobec gazu łupkowego nastawienie jego 
autorów (koncentracja na zagrożeniach dla wody widoczna już w tytule, konfrontacja z alter-
natywnymi źródłami energii). 

Krytyczny charakter raportu nie musi i nie powinien jednak być traktowany jako jego wada, 
wręcz przeciwnie: dzięki koncentracji na ryzykach i zagrożeniach związanych z wydobyciem 
gazu łupkowego, pozwala on na zwrócenie uwagi na tę mniej optymistycznie nastawioną 
część opinii publicznej. 

Badanie zostało przeprowadzone w  listopadzie 2010  r. na losowej próbie 1,012 dorosłych 
mieszkańców USA. Badania koncentrowały się na percepcji szczelinowania hydraulicznego 
oraz alternatywnych źródeł energii.

Około 45% mieszkańców USA jest bardzo lub do pewnego stopnia zaznajomiona ze szcze-
linowaniem hydraulicznym, podczas gdy 43% w  ogóle nie zna tej technologii. Wśród osób 
z nią zaznajomionych, niemal 70% jest świadoma związków między procesem szczelinowania 
a jakością wody, a ponad 56% jest zdania, że administracja federalna robi mniej niż powinna 
lub nic nie robi aby ujawnić informacje o środkach chemicznych, stosowanych przy wydobyciu 
gazu łupkowego. 

Niemal co trzeci Amerykanin zaznajomiony z  technologią szczelinowania hydraulicznego 
czułby się zaniepokojony, gdyby w okolicy jego domu powstała instalacja wydobywcza, stwa-
rzająca choćby minimalne zagrożenie dla jakości wody używanej w domu. Ponad 2/3 byłoby 
skłonnych wyrazić swoje zaniepokojenie na lokalnym forum, gdyby instalacja taka miała 
powstać w  bliskości jego domu. Także ponad 3/4 wsparłaby bardziej restrykcyjne wymogi 

6 Civil Society Instytute,“Fracking” and Clean Water: A Survey Of Americans. A Survey Conducted for the Civil Society Institute, http://www.
civilsocietyinstitute.org/media/pdfs/122110%20CSI%20ORC%20NATIONAL%20FRACKING%20SURVEY%20REPORT%20FINAL1.pdf (data 
dostępu: 15.06.2012).
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dotyczące ujawnienia środków chemicznych stosowanych przy wydobyciu, a także poparłoby 
badania nad ich wpływem na środowisko. Mniej niż 16% byłaby temu przeciwna. 

Ponad 72% respondentów jest bardziej skłonnych popierać czyste źródła energii, które nie 
wymagają zużycia dużych ilości wody i nie niosą zagrożenia dla jakości wody pitnej. Z kolei 
21% jest zdania, że produkcja energii powinna być priorytetem, choć zawsze niesie ze sobą 
jakieś ryzyka. 

Zdecydowana większość respondentów (81%) zgodziła się z  tezą, że braki wody pitnej to 
poważne problemy, i  że w  pierwszym rzędzie powinno się rozwinąć nowe źródła energii 
o mniejszym zapotrzebowaniu na wodę i nie zagrażające jej zasobom. Zaledwie 10% poparło 
tezę, że zapewnienie dostaw energii jest ważniejsze niż obawy o brak wody czy jej zanieczysz-
czenie i dlatego należy się skupić w pierwszym rzędzie na zapewnieniu dostaw energii, nawet 
jeśli może to zagrozić jakości wody i spowodować jej braki. 

Ponad 65% respondentów jest skłonna ponieść wyższe o 10% i więcej koszty zakupu energii, 
po to, aby mogły się rozwijać odnawialne źródła energii, które mniej zagrażają środowisku 
niż inne rozwiązania. W  tym 25% respondentów jest skłonna płacić od 10% do 25% więcej 
za energię, a 11% jest skłonna płacić dodatkowo ponad 25% więcej za energię. Z kolei 32% 
respondentów nie chce płacić więcej za czystą energię.

Zdecydowana większość pytanych (75%) jest także skłonna zgodzić się ze zdaniem, że bardziej 
„inteligentne” rozwiązania energetyczne są kluczowe dla tworzenia nowych miejsc pracy oraz 
bezpiecznej i zdrowej przyszłości, ze względu na to, że paliwa kopalne zanieczyszczają środo-
wisko i są zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Wyniki powyższego badania wskazują, że najpoważniejszym zagrożeniem kojarzonym ze 
szczelinowaniem hydraulicznym jest to związane z  wykorzystywaniem zasobów wody. 
Wskazano także na to, że mieszkańcy USA preferują rozwój czystych źródeł energii, które nie 
są zagrożeniem dla wody pitnej, od tradycyjnych, kopalnych źródeł energii. 

Podsumowanie wyników

Większość respondentów widzi więcej korzyści niż zagrożeń z  wydobycia gazu łupkowego. 
Respondenci także w większości popierają wydobycie gazu łupkowego, pomimo tego, że zdają 
sobie sprawę z zagrożeń, które niesie wydobycie. Wśród pozytywnych skutków rozwoju prze-
mysłu wydobywczego najczęściej wymieniano niezależność energetyczną kraju i  tworzenie 
nowych miejsc pracy. Jednak większość respondentów nie spodziewa się, że rozwój przemysłu 
wydobywczego pozytywnie wpłynie na jakość ich życia. 

Jednym z głównych wniosków wypływających z analizy przedstawionych raportów jest ten, 
iż mieszkańcy regionów, w których wydobycie jest w fazie inicjalnej, znacznie bardziej scep-
tycznie podchodzą do wydobycia gazu łupkowego niż mieszkańcy regionów, gdzie ten proces 
jest już zaawansowany. Wskazuje to na fakt, że wraz z upływem czasu, mieszkańcy zdają się 

dostrzegać bezpośrednie korzyści płynące z  wydobycia gazu łupkowego i  deprecjonować 
zagrożenia związane z wydobyciem. Co istotne, stosunek ten nie zmienia się w wyniku pogłę-
bienia wiedzy związanej z  procesem wydobycia i  jego skutkami, ale w  wyniku własnych, 
bezpośrednich doświadczeń.

Różnicę w postawach mieszkańców regionów, będących na początku drogi łupkowej i  tych 
bardziej zaawansowanych, można wyjaśnić m.in. brakiem odpowiednich działań komunika-
cyjnych, pozwalających na przekazywanie wiedzy o doświadczeniach związanych z wydoby-
ciem gazu łupkowego oraz jego konsekwencjach. Zwraca uwagę fakt, że mimo traktowania 
USA jako ojczyzny technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego, wiedza na temat 
szczelinowania hydraulicznego i  jego skutków jest stosunkowo mało rozpowszechniona. 
Mieszkańcy najwyżej oceniali swoją wiedzę w  zakresie wpływu szczelinowania hydraulicz-
nego na środowisko oraz wpływu wydobycia gazu łupkowego na gospodarkę. Znacznie gorzej 
oceniano wiedzę w zakresie szczegółowych skutków gospodarczych.

Głównym źródłem wiedzy na temat technologii wydobywczych i  skutków wydobycia są 
media, przy czym źródło to nie cieszy się pełnym zaufaniem społeczeństwa. Powstaje zatem 
konieczność uwiarygodnienia przekazów medialnych, co można uzyskać prowadząc otwartą, 
bezstronną debatę publiczną, w której braliby udział przedstawiciele świata nauki. Jak wyka-
zały badania, to właśnie naukowcy cieszą się najwyższym zaufaniem. Częstym źródłem infor-
macji jest także „poczta pantoflowa”. Implikuje to duże możliwości w zakresie kreowania relacji 
z lokalnymi liderami, którzy pozyskaną wiedzą będą mogli się dzielić z pozostałymi członkami 
społeczności. Ważnym źródłem informacji są także organizacje pozarządowe, przy czym trzeba 
zauważyć, że nie cieszą się one najwyższym zaufaniem. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem 
może być informowanie o konkretnych korzyściach, jakie rozwój wydobycia gazu łupkowego 
przyniesie konkretnym osobom i lokalnej społeczności.

Przedstawiciele firm wydobywczych są także istotnym źródłem informacji, jednak poziom 
zaufania do nich jest również niewielki. Na wzrost zaufania do firm wydobywczych może 
wpłynąć większa przejrzystość stosowanych procedur i technologii, a szczególnie ujawnienie 
składu chemicznego substancji stosowanych podczas wydobycia, a także zagrożeń jakie mogą 
stworzyć. 

Kluczowe wydaje się, by jednocześnie z  bezpośrednim przekazywaniem wiedzy i  doświad-
czeń przez inwestorów społecznościom lokalnym, tworzyć podstawy zaufania społecznego do 
sektora gazowego, działających w nim firm i związanych z nim ekspertów. Sama wiedza, nie 
wsparta zaufaniem i gotowością do jej przyjęcia, jest dalece niewystarczająca do przełamania 
różnic między zaawansowanymi i początkującymi regionami.

Wydaje się, że zrozumienie postaw i opinii mieszkańców może wpłynąć pozytywnie na rozwią-
zanie obecnych konfliktów, narosłych wokół różnych skrywanych aspektów związanych 
z  wydobyciem gazu łupkowego i  jego skutkami. Co więcej, publikowanie wyników badań 
opinii publicznej może pobudzić publiczną dyskusję na tematy związane z wydobyciem gazu 
łupkowego, zwiększyć zainteresowanie tematem oraz zaangażowanie społeczności lokalnych 
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w procesy dialogu. To z kolei może pomoc łagodzić problemy, przyczynić się do wczesnego 
zapobieganie im, a  także zwiększać potencjał społeczny w  regionie w  celu maksymalizacji 
korzyści z postępujących przemian i odpowiadać na pojawiające się wyzwania. 

Ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na poziom akceptacji wydobycia gazu łupkowego, 
są regulacje prawne warunkujące procesy wydobywcze. Proces tworzenia tych regulacji jest 
długotrwały i wymaga zaangażowania nie tylko ze strony inwestora i prawodawcy, ale także 
kontaktów ze społecznością obszaru, na którym to prawo jest stanowione. Powszechna akcep-
tacja uwarunkowań prawnych jest filarem stabilnego rozwoju przemysłu wydobywczego.

Kolejnym wnioskiem wypływającym z doświadczeń amerykańskich jest to, iż w celu zmniej-
szenia ryzyka związanego z negatywnym wpływem społeczności lokalnej na procesy inwesty-
cyjne, konieczne jest podjęcie dialogu z mieszkańcami zanim jeszcze inwestycje się rozpoczną. 
Celowe jest zaproszenie do dyskusji niezależnych ekspertów, a także stosowanie przejrzystej 
i opartej na źródłach naukowych oraz klarownych przykładach argumentacji. Zaleca się także 
stosowanie w pełni transparentnych procedur w kontaktach ze społecznością lokalną. Ważne 
jest także to, aby strona inwestora była świadoma długotrwałości procesu, którego skutkiem 
może być pełna symbioza między obiema stronami. Jak wskazują badania, z czasem rozwój 
wydobycia gazu łupkowego sprawia, że mieszkańcy są skłonni w większym stopniu go akcep-
tować i widzieć korzyści z nim związane. 

6. Dobre praktyki rozwoju sektora 
gazu łupkowego w USA w zakresie 
zwiększenia potencjału społeczno-
kulturowego oraz budowania relacji 
ze społecznościami lokalnymi
Piotr Stankiewicz, Stanisław Rzyski

Wydobycie surowców mineralnych jest działalnością wymagającą stabilnych warunków ekono-
micznych, technologicznych i społecznych. Zaniedbanie społecznych uwarunkowań, a tym samym 
dobrych relacji ze społecznościami lokalnymi, może doprowadzić do konfliktów zakłócających 
proces inwestycyjny, a w skrajnych przypadkach nawet do jego niesfinalizowania. Doświadczenia 
amerykańskie wskazują, że podjęcie kroków, mających na celu budowanie zaufania i  dobrych 
relacji ze społecznością lokalną konieczne jest już na etapie przedinwestycyjnym.

Obawy i  nieufność społeczna są często naturalną reakcją na nowe, nieznane technologie, 
a także na brak informacji o wpływie inwestycji na środowisko i gospodarkę. Dlatego wszelkie 
inwestycje towarzyszące rozwojowi sektora gazu łupkowego poprzedzone powinny być 
odpowiednimi działaniami informacyjnymi i  komunikacyjnymi. Kluczowe w  tym kontekście 
jest to, by nie koncentrować się jedynie na pozytywach inwestycji, lecz otwarcie informować 
i dyskutować także o jej ewentualnych ryzykach i zagrożeniach. 

Skuteczne budowanie zaufania uwzględniać powinno także wykazanie w praktyce, że inwe-
stor poważnie traktuje społeczność lokalną i przy realizowanej inwestycji bierze pod uwagę 
i uwzględnia jej potrzeby, interesy i opinie. 

Na zdobycie wyższego poziomu zaufania największe szanse ma inwestor, który realizuje 
działania, mające na celu podniesienie potencjału społeczno-kulturowego i ekonomicznego 
regionu przy zachowaniu jego walorów przyrodniczych. Inwestor taki tworzy więź ze społecz-
nością lokalną i w konsekwencji otrzymuje wsparcie dla swoich działań. 

Przykłady dobrych praktyk w zakresie tworzenia relacji ze społecznościami lokalnymi obejmują:

Działania informacyjne:
•	 informowanie przedstawicieli społeczności lokalnych o planowanych inwestycjach przed ich 

rozpoczęciem, w tym o ich uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i technologicznych, 
celach inwestycji, przebiegu inwestycji oraz o jej skutkach w skali lokalnej, regionalnej i krajowej;

•	 bieżące informowanie przedstawicieli społeczności lokalnej o podejmowanych pracach 
i ich skutkach.
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Działania zmierzające do poprawy wiarygodności inwestora i inwestycji:
•	 monitorowanie podejmowanych działań inwestycyjnych i informowanie społeczności 

lokalnej o spełnieniu wymogów formalnych, związanych z tymi działaniami;
•	 prowadzenie dialogu z przedstawicielami społeczności lokalnej w celu rozwiewania ich 

wątpliwości, związanych z procesem inwestycyjnym i jego skutkami oraz wspólnego 
wypracowywania rozwiązań kontrowersyjnych kwestii;

•	 poddawanie swych działań kontroli przez niezależnych ekspertów, cieszących się zaufa-
niem społecznym i przekazywanie wyników tych kontroli przedstawicielom społeczności 
lokalnych;

•	 rozstrzyganie sporów z przedstawicielami społeczności lokalnych na drodze bezpośred-
niego dialogu lub przy zastosowaniu niezależnych arbitraży, bez uciekania się do drogi 
sądowej.

Tworzenie więzi ze społecznością lokalną i angażowanie się w jej funkcjonowanie poprzez:
•	 wspieranie działań lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie kultywowania 

tradycji, edukacji oraz skierowanych na pomoc społeczną;
•	 wspieranie działań administracji lokalnej w zakresie programów edukacyjnych 

i programów stypendialnych, szkoleń podnoszących kwalifikacje dorosłych, programów 
wsparcia osób biednych, chorych, niepełnosprawnych lub starszych, a także inwestycji 
mających na celu poprawę warunków życia i zachowanie walorów przyrodniczych regionu;

•	 angażowanie możliwie wielu pracowników wywodzących się ze społeczności lokalnej 
oraz zlecanie lokalnym firmom prac okołoinwestycyjnych.

Zaznaczyć należy, że inwestor powinien pamiętać, że prowadzone działania nie powinny 
dotyczyć kompetencji władz lokalnych, chyba że we współpracy i  po uzgodnieniu z  nimi. 
Naruszenie tych kompetencji może bowiem prowadzić do konfliktu. Działania powinny 
skupiać się na wsparciu aktorów obecnych na społecznej scenie lokalnej. 

Istotnym problemem dotyczącym nowych inwestycji w regionie jest fakt, iż rzadko kiedy przy-
noszą one korzyści wszystkim mieszkańcom, a nawet jeśli tak się dzieje, to rozkład tych korzyści 
jest nierówny: niektórzy zawsze korzystają bardziej (np. osoby dzierżawiące grunty pod 
inwestycję) niż inni. Sytuacja taka, szczególnie jeśli wsparta jest nieadekwatnym podziałem 
kosztów, powoduje destabilizację dotychczasowych relacji społecznych i może prowadzić do 
konfliktu. Aby zapewnić stabilność społeczną należy budować relacje nie tylko z właścicielami 
gruntów i lokalnymi partnerami biznesowymi, ale także z pozostałymi mieszkańcami, którzy 
nie będą czerpać bezpośrednich zysków z  inwestycji, tak by oni także mieli poczucie party-
cypacji w korzyściach, np. poprzez specjalne programy kierowane do społeczności lokalnych.

Relacje ze społecznościami lokalnymi, konsultacje społeczne i dostęp do informacji o  inwe-
stycji są przedmiotem specjalnych regulacji prawnych i  często inwestorzy ograniczają się 
do spełnienia wymogów i  obowiązków nakładanych na nich przez prawo. Należy jednak 
pamiętać, że o  ile takie działanie jest wystarczające z  perspektywy administracyjnej, to nie 
wystarczy dla tworzenia dobrych relacji opartych na zaufaniu społecznym między inwestorem 
i społecznością lokalną.

Regulacje prawne są zawsze niewystarczające, ze względu na to, że ze swojej natury mogą 
określać tylko niewielki wycinek rzeczywistości możliwy do skodyfikowania. Immanentną 
cechą zapisów prawnych jest zatem ich ograniczonych charakter. Nie regulują one w  pełni 
zasad tworzenia relacji z mieszkańcami, ze względu na to, że zasady te w dużej mierze wyni-
kają z ogólnie akceptowanych reguł współżycia społecznego, a nie z obowiązków narzucanych 
ustawą bądź rozporządzeniem. Długotrwałość procesów legislacyjnych powoduje czasami, że 
obowiązujące regulacje prawne nie nadążają za przemianami technologicznymi i  społecz-
nymi. Stąd przepisy te, z  jednej strony nie zawsze we właściwy sposób reprezentują oczeki-
wania społeczeństwa, a z drugiej nie gwarantują odpowiedniej kontroli nad nowoczesnymi 
technologiami. 

Chyba najsłynniejszym przykładem konsekwencji, jakie może mieć zignorowanie przez 
inwestora konieczności zapewnienia dobrych relacji ze społecznością lokalną jest historia 
miasteczka Dish w północnym Teksasie, a dokładniej jego byłego burmistrza Calvina Tillmana, 
przytoczona szerzej w rozdziale 4. Tillman zasłynął opuszczeniem wraz z rodziną swej miejsco-
wości i przeprowadzką do Aubrey z powodu problemów zdrowotnych swych dzieci, których 
przyczyną miała być eksploatacją gazu łupkowego. Wcześniej jednak dał się już poznać jako 
krytyk nie tyle samego wydobycia gazu łupkowego, co złych praktyk firm wydobywczych, 
operujących na terenie miasteczka. Swoją strategię współpracy z koncernami energetycznymi 
oparł na twardym negocjowaniu warunków wydobywania gazu łupkowego. Burmistrz podró-
żował ponadto po kraju i  angażował się w  ruch przeciwników technologii wydobycia gazu 
łupkowego, osiągając w  pewnym momencie pozycję jednego z  głównych amerykańskich 
aktywistów antyłupkowych; wystąpił także w filmie Gasland. 

Należy zwrócić uwagę, że problemem krytykowanym przez Tillmana były przede wszystkim 
skutki społeczno-gospodarcze dla rozwoju regionu: spadek wartości nieruchomości i  znisz-
czenie dróg dojazdowych. Wynikało to z  niedopasowania działalności wydobywczej do 
przyjętej strategii rozwoju miasta, opartej o  próby przyciągania inwestycji deweloperskich 
i tworzenia „jakościowego rozwoju”. Źródłem konfliktu nie była więc sama eksploatacja gazu, 
lecz brak zatroszczenia się o takie zorganizowanie procesu wydobywczego przez inwestora, by 
pozostał on w zgodzie ze społecznymi uwarunkowaniami tej lokalizacji.

Z  kolei dobrym przykładem budowania relacji jest działalność firmy Chesapeake Energy 
w Barnett Shale1. Koncern Chesapeake Energy do końca 2010 r. dokonał na omawianym złożu 
niemal 2 tys. odwiertów.

Firma tworzy relacje partnerskie ze społecznościami lokalnymi i realizuje działania mające na 
celu zwiększenie dobrobytu i polepszenie warunków życia mieszkańców regionu. Firma reali-
zuje jasną politykę informacyjną demonstrującą wpływ jej działania na regionalną gospodarkę 
poprzez: tworzenie nowych miejsc pracy, uiszczanie opłat za dzierżawę gruntów i prawa do 
wydobycia złóż, kreowanie rynku usług dla regionalnych i lokalnych dostawców oraz płacenie 
podatków do budżetów poszczególnych miast i hrabstw. Firma tłumaczy mechanizmy wpływu 

1 Chesapeake Energy, Working Hard to Improve the Quality of Life in North Texas. A review of Chesapeake’s activities that strengthen 
communities in the Barnett, 2011, http://www.scribd.com/doc/60100340/Chesapeakerevenue (data dostępu: 15.06.2012).
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sektora wydobywczego także na inne gałęzie gospodarki regionu i prezentuje dane dotyczące 
zwiększenia przychodów podatkowych dla jednostek administracji publicznej. Informacje 
te oparte są na analizach ekonomicznych, realizowanych przez niezależne firmy konsultin-
gowe. Raport firmy ujawnia także wartości opłat za dzierżawę gruntów i prawo do wydobycia 
złóż, które trafiły do właścicieli gruntów w  poszczególnych hrabstwach, a  także określa, jak 
dużych przychodów z tego tytułu mogą się spodziewać mieszkańcy w nadchodzących latach. 
Podawane są ponadto przykłady wykorzystania tych środków przez samorządy lokalne na 
rzecz społeczności lokalnych. Zakupiono między innymi samochody policyjne, autobusy 
szkolne, pojazdy dla straży pożarnej oraz wybudowano szkolne sale gimnastyczne. Budowanie 
partnerstwa ze społecznością lokalną opiera się także na bezpośrednich działaniach, zmierza-
jących do zwiększenia kapitału społecznego w  skali lokalnej. Działania te polegają między 
innymi na sponsorowaniu wydarzeń i  imprez organizowanych przez miejscowe organizacje 
pozarządowe (festiwale, koncerty, obchody świąt) oraz udostępnianiu tym organizacjom 
infrastruktury należącej do firmy, między innymi pomieszczeń w prestiżowo zlokalizowanym 
biurowcu „Chesapeake Plaza”. Jednocześnie realizowane są akcje charytatywne i  programy 
edukacyjne, a także fundowane są stypendia.

Przedstawiciele koncernu wydobywczego tworzą więź ze społecznością lokalną także dzięki 
dobrej znajomości dziedzictwa kulturowego regionu. Nawiązują do niego opisując swoje 
inwestycje jako kolejny etap rozwoju Teksasu, zapoczątkowanego przez wypas bydła na dużą 
skalę, następnie produkcję bawełny, a w XX wieku opartego na wydobyciu ropy naftowej 

Działania firmy zmierzają także do zwiększenia świadomości mieszkańców regionu w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia 
cen paliw. Świadomość ta wzmaga poczucie dumy mieszkańców regionu z przynależności do 
społeczności, która jest ważna dla gospodarki całego kraju oraz realizuje nośne idee ochrony 
środowiska. Firma wyraża też dbałość o środowisko, w szczególności o jakość wody, krajobrazu 
i  powietrza. Przedstawiciele firmy podkreślają, że będą obecni w  regionie przez długie lata 
i zależy im na kreowaniu odpowiednich warunków życia, nie tylko związanych ze wzrostem 
gospodarczym, ale także z walorami i zasobami przyrodniczymi regionu. 

Choć tworzenie dobrych relacji ze społecznością lokalną to jedno z  podstawowych zadań 
inwestora, nie należy jednak zapominać o  konieczności wsparcia tej działalności ze strony 
agend publicznych i  instytucji regulujących. Przykładu takiego rozwiązania dostarcza kana-
dyjskie Energy Resources Conservation Board (ERCB), które jest niezależną agencją powołaną 
przez władze stanu Alberta w  Kanadzie. Misją agencji jest zapewnienie, aby poszukiwania, 
wydobycie i transport surowców energetycznych były realizowane w sposób uczciwy, odpo-
wiedzialny i jawny. Agencja zaangażowana jest w kreowanie regulacji prawnych dotyczących 
wydobycia gazu łupkowego tak, aby były zgodne z  obowiązującymi regulacjami prawnymi 
oraz oczekiwaniami obywateli. Od 70 lat instytucja ta opiera swoje działania na trzech funda-
mentach: bezpieczeństwie publicznym, ochronie środowiska i ochronie zasobów. 

Agencja, przygotowując regulacje prawne legitymizuje swoje działania poprzez realizację 
szerokich konsultacji społecznych, w  tym wysłuchań publicznych, a  także działań mających 

na celu rozwiązywanie konfliktów. Projekty regulacji podlegają recenzji przez ekspertów 
w  różnych dziedzinach, a  ostateczna wersja wypracowanych uregulowań jest formalnie 
akceptowana i  ogłaszana. Dobrym przykładem wdrożonych regulacji są przepisy dotyczące 
ochrony zasobów wodnych, w tym restrykcyjnych wymogów związanych z cementowaniem 
odwiertów. Wprowadzenie regulacji zaproponowanych przez ERCE zaowocowało minimali-
zacją zużycia wody w procesie wydobywczym, ochroną zasobów wodnych i  zapewnieniem 
szczelności odwiertów. W wyniku wdrożenia regulacji, firmy wydobywcze stwarzają mniejsze 
ryzyko dla społeczności lokalnych. Gromadzi się odpowiednie dane w celu oceny złóż i zarzą-
dzania nimi, a interesariusze otrzymują regularnie informacje o wydobyciu i jego skutkach.

Wdrożone regulacje zakładają, że każda inwestycja jest oceniana pod względem oddziaływania 
na środowisko, w tym wpływu na krajobraz i zasoby wodne. Regulacje mają charakter dosto-
sowawczy. Oznacza to, że różne wymogi mogą być stosowane dla konkretnych odwiertów, 
w zależności od specyfiki złoża, zastosowanych technologii, kontekstu związanego z planowa-
niem przestrzennym, zasobami wody itp. 

ERCB jest instytucją publicznego zaufania, dzięki której rozwój wydobycia gazu niekonwen-
cjonalnego staje się bardziej bezpieczny i przejrzysty, przez co możliwy do zaakceptowania 
dla społeczności lokalnych.



7. Korzyści płynące 
z rozwoju sektora gazu 
łupkowego w Kanadzie
Marcin Tarnawski

Gaz ziemny stanowi istotną część w źródłach pozyskiwania energii w Kanadzie od momentu, 
kiedy w 1880 r. zostały odkryte pierwsze złoża (prowincja Ontario). Chociaż obecnie Kanada 
jest trzecim na świecie, po USA i Rosji, producentem gazu ziemnego (160,5 mld m3 w 2011 r.), 
jego wydobycie od 10 lat systematycznie maleje. Prowincja Alberta odpowiada za 80% 
krajowego wydobycia, Kolumbia Brytyjska za ok. 16%, a Saskatchewan za ok. 4%, natomiast 
śladowe ilości gazu pochodzą ze złóż eksploatowanych u  atlantyckich wybrzeży Kanady. 
W odpowiedzi na wyczerpywanie się konwencjonalnych złóż gazu, rozpoczęto eksploatację 
gazu ze źródeł niekonwencjonalnych: zawartego w łupkach w Kolumbii Brytyjskiej (shale gas), 
uwięzionego w  izolowanych porach skalnych (tight gas) oraz hydratów metanu w prowincji 
Alberta (coal bed methane). Udział gazu niekonwencjonalnego w wydobyciu wyniósł w 2011 r. 
ok. 10% (ok. 16 mld m3). Największe złoża gazu łupkowego to: Horn River Basin i  Montney 
(Kolumbia Brytyjska), Colorado Group (Alberta i  Saskatchewan), Utica Shale (Quebec) oraz 
Horton Bluff Shale (Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja), ich zasobność według szacunków wynosi 
11 bln m3, co może dać 35-40% udziału w wydobyciu gazu ziemnego w Kanadzie w 2020 r1. 
Należy pamiętać, że w  Kanadzie obowiązuje moratorium na przemysłowe wydobycie gazu 
łupkowego, chociaż dotyczy tylko prowincji Quebec. Zgodnie z obowiązującym w Kanadzie 
prawodawstwem, rządy prowincji mają jurysdykcję nad poszukiwaniami, wydobyciem oraz 
sprzedażą detaliczną gazu, natomiast rząd federalny (National Energy Board) sprawuje jurys-
dykcję nad handlem i gazociągami międzynarodowymi i międzyprowincjonalnymi.

Wydobycie ze złóż krajowych całkowicie zaspokaja wewnętrzny popyt, natomiast nadwyżka 
jest eksportowana do USA (ok. 88 mld m3 w 2011 r.). Jednak na granicy kanadyjsko-amery-
kańskiej w południowym Ontario znajdują się punkty odbioru gazu z USA, ponieważ znacznie 
taniej jest importować gaz z  USA niż dostarczać go gazociągami z  Zachodniej Kanady 
(import wyniósł ok. 26 mld m3 w  2011  r.). Kanada posiada jeden terminal do odbioru gazu 
LNG w Nowym Brunszwiku (Canaport LNG w St. John), a pierwsze dostawy gazu odebrano 
w czerwcu 2009 r. W 2011 r. import LNG wyniósł 3,3 mld m3 (1,2 mld m3 z Trynidadu oraz 2,1 mld 
m3 z Kataru). W związku z eksploatacją złóż gazu łupkowego w Kolumbii Brytyjskiej, w planach 
znajduje się budowa w tym regionie terminalu do eksportu LNG (Kitimat LNG). Rynek gazu 

1 Por.: U. S. EIA, The Facts on: Natural Gas, Canadian Association of Petroleum Producers, 2011, World Shale Gas Resources: An Initial 
Assessment, 04.2011, http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf.
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ziemnego w Kanadzie (podobnie jak w USA) jest wysoce konkurencyjny oraz dość rozdrob-
niony. Poszukiwaniami i  wydobyciem gazu zajmuje się kilkaset przedsiębiorstw. Sieć gazo-
ciągów (odbiór gazu, transport i dystrybucja) znajduje się głównie w rękach przedsiębiorstw 
publicznych, które są własnością władz prowincji. Sieć dystrybucji gazu jest ściśle zintegrowana 
z siecią amerykańską i liczy ok. 360 tys. km (z tego 80 tys. km sieci przesyłowych i 280 tys. km 
sieci dystrybucyjnej do klientów indywidualnych) i obsługuje ok. 6 mln klientów. Magazyny 
gazu (storage) są najczęściej własnością firm wydobywających gaz (zachodnia Kanada) oraz 
lokalnych dystrybutorów gazu (wschodnia Kanada), co wynika z przyczyn obiektywnych – na 
zachodzie skoncentrowane jest wydobycie, na wschodzie natomiast brak jest złóż gazu. Rynek 
dystrybucji gazu (dostarczanie klientom indywidualnym) został zderegulowany w 1985 r. i od 
tego czasu cena gazu ustalana jest w wyniku gry popytu i podaży.

Bilans energetyczny Kanady, na tle innych państw wysokorozwiniętych, jest wyjątkowo 
zrównoważony, a  bezpieczeństwo energetyczne kształtuje się na dość wysokim poziomie. 
Jest to zasługą całkiem wysokiego udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (ze 
względu na warunki naturalne bardzo dobrze rozwinięta jest hydroenergetyka, która odpo-
wiada za wytwarzanie 1/4 energii pierwotnej) oraz bogatych zasobów ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Kanada nie jest zależna od importu gazu ani ropy (import niewielkich ilości gazu 
do wschodnich prowincji z USA spowodowany jest wyłącznie niższymi kosztami niż transport 
z prowincji zachodnich), wręcz przeciwnie – jest największym dostawcą gazu i ropy dla USA. 
Udział gazu ziemnego w  bilansie energetycznym systematycznie rośnie, w  1991  r. wynosił 
ok. 23%, a w 2001 r. – 26%. Gaz ziemny jest wykorzystywany głównie na potrzeby przemysłu 
(40%), przez gospodarstwa domowe (27%), przedsiębiorstwa (19%) i w wytwarzaniu energii 
elektrycznej (13%).

 Wykres 7.1. Wydobycie gazu ziemnego w Kanadzie od 2001 r. w mld m3.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Review of World Energy 2012
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Jeśli chodzi o zaspokojenie krajowego popytu na energię, Kanada posiada unikalną pozycję 
na świecie, ponieważ nie jest zmuszona do importowania energii (w podobnej sytuacji wśród 
państw wysokorozwiniętych jest tylko Norwegia). Ze względu na stabilność polityczną i dosko-
nale rozwiniętą infrastrukturę, Kanada stała się najważniejszym partnerem energetycznym dla 
USA (import z Kanady zaspokaja 14% amerykańskiego zapotrzebowania na gaz oraz 16% na 
ropę naftową). Natomiast planowany terminal do eksportu LPG Kitimat w Kolumbii Brytyjskiej 
otworzy Kanadzie możliwość eksportu gazu ziemnego na najbardziej perspektywiczny rynek 
na świecie. Z zachodniego wybrzeża Kanady do portów azjatyckich w Chinach, Japonii, Korei 
Południowej jest tylko ok. 10 dni żeglugi.

Wpływ sektora gazowego na gospodarkę Kanady
Ekonomiczne konsekwencje rozwoju sektora gazowego w Kanadzie można podzielić na trzy 
grupy: miejsca pracy, wartość ekonomiczna (PKB) oraz dochody budżetowe. Proces wiercenia 
i produkcji gazu wymaga wielu różnego rodzaju typów produktów i usług z sektora górniczego, 
produkcyjnego, usługowego i innych. Zmiany w branży gazowej powodują efekty bezpośrednie 
(dzięki nakładom kapitałowym i  zwiększeniu produkcji) oraz pośrednie (wzrost produkcji 
i usług w sektorach powiązanych). Wpływ na gospodarkę można podzielić na trzy grupy: wkład 
bezpośredni (direct), pośredni (indirect) oraz indukowany (induced). Wkład bezpośredni gene-
rują badania, wydobycie, produkcja, transport, dostawy do gazociągów i usługi bezpośrednio 
związane z wydobyciem. Mają one wpływ na wielkość produkcji gazu, liczbę zatrudnionych 
pracowników i ich płace. Wszelkie zmiany (wzrost) produkcji w branży gazu łupkowego wywo-
łuje zwiększenie sprzedaży towarów i usług w sektorach powiązanych. Pośrednio sektor gazu 
łupkowego wpływa na łańcuchy dostaw międzybranżowych w całej kanadyjskiej gospodarce 
(chociaż najbardziej widoczne jest to w regionach wydobycia gazu łupkowego). Najtrudniejsze 
do zmierzenia są zmiany indukowane, wynikające z faktu, iż pracownicy i ich rodziny, związane 
bezpośrednio lub pośrednio z sektorem gazowym, zwiększają swoje wydatki konsumpcyjne 
(żywność, wypoczynek, samochody, sprzęt elektroniczny, meble, odzież, itp.), co powoduje 
wzrost zatrudnienia i produkcji w całej gospodarce.

 Wykres 7.2. Udział poszczególnych źródeł energii w bilansie energetycznym Kanady w 2011 r.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Review of World Energy 2012
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Obecnie w sektorze gazowym w Kanadzie pracuje ok. 80 tys. osób. Są to miejsca pracy związane 
bezpośrednio z wydobyciem (ok. 63 tys.), transportem gazociągami (ok. 2 tys.) oraz dystrybucją 
gazu (ok. 15 tys.). Całkowity potencjał sektora gazowego, czyli bezpośrednie miejsca pracy 
wraz z miejscami wygenerowanymi pośrednio oraz indukowanymi, wynosi ok. 172 tys. osób. 
Szacuje się, że do 2035 r. sektor gazowy w Kanadzie będzie zapewniał ok. 317 tys. miejsc pracy 
(bezpośrednich, pośrednich oraz indukowanych), co powinno przełożyć się na ok. 339 mld 
CAD przychodów pracowników z tytułu zatrudnienia2. Wartość eksportu gazu ziemnego kana-
dyjskich przedsiębiorstw w 2010 r. to ok. 15 mld USD3. Na 285 mld CAD są szacowane wpływy 
budżetowe do 2035  r. z  tytułu podatków bezpośrednich (osobistych i  od przedsiębiorców) 
oraz podatków pośrednich. Władze prowincji Alberta, Kolumbia Brytyjska i  Saskatchewan 
zbiorą w formie royalties ok. 98 mld CAD4. Cały sektor wydobycia gazu i ropy tworzy ok 4,5% 
kanadyjskiego PKB, natomiast wkład samego sektora gazowego wynosi ok. 28 mld CAD 
rocznie, a w ciągu najbliższych lat ma wzrosnąć do ok. 52 mld CAD rocznie. Sektor gazowy ma 
największe znaczenie dla prowincji zachodnich: Alberta (ponad 20% PKB), Kolumbia Brytyjska 
i Saskatchewan (po ok. 5%). Średnia płaca w sektorze wydobycia ropy i gazu jest najwyższa 
w kanadyjskiej gospodarce spośród wszystkich sektorów i wynosi ok. 1,737 CAD na tydzień 
(przy średnie krajowej ok. 874 CAD/tydzień). Należy jednak zauważyć, że tym czym dla amery-
kańskiego sektora energetycznego był gaz łupkowy, tym dla kanadyjskiego sektora energe-
tycznego stały się złoża ropy z  piasków bitumicznych (oil sands). Najbardziej na wydobyciu 
ropy z piasków bitumicznych zyskała (i powinna zyskać w przyszłości) prowincja Alberta5.

Wpływ na ceny gazu i energii
Rynki gazu: kanadyjski i  amerykański, działają jak jeden wielki zintegrowany mechanizm. 
Oznacza to, że wydarzenia w  jednym regionie (zmiany kosztów transportu, ograniczenia 
w  dostępie do infrastruktury, pogoda) bezpośrednio wpływają na cenę i  dostępność gazu 
w  pozostałych regionach. Większość kanadyjskich i  amerykańskich złóż gazu znajduje się 
w centralnej części kontynentu, od Zatoki Meksykańskiej po kanadyjskie Terytoria Północne. 
Chociaż popyt na gaz występuje na całym kontynencie, to jednak skoncentrowany jest 
w  obszarach gęsto zaludnionych oraz w  miejscach intensywnej działalności przemysłowej. 
Kanadyjski system gazowy jest połączony z  amerykańskim przez sieć gazociągów, które 
umożliwiają kupującym zakup gazu z różnych źródeł zaopatrzenia. Taka sytuacja powoduje, 
że rynek jest wysoce konkurencyjny, a o cenie decyduje gra popytu i podaży. Na granicy kana-
dyjsko-amerykańskiej znajduje się osiem głównych punktów (hub), które umożliwiają eksport 
gazu do USA: Huntingdon, Kingsgate, Monchy, Elmore, Emerson, Niagara Falls, Iroqois i  St. 
Stephen. Przez hub Niagara Falls Kanada importuje obecnie gaz z USA. Cena gazu składa się 
z  trzech części: koszt gazu (surowca), koszt transportu gazociągami oraz koszt dystrybucji. 
Koszty transportu i dystrybucji są regulowane przez agencje rządowe (prowincjonalne) i tylko 
nieznacznie zmieniają się w czasie. Natomiast koszt surowca, który stanowi największą część 

2 Canadian Energy Research Institute, Economic Impacts of Drilling, Completing and Operation of Gas Wells in Western Canada (2010-2035), 
06.2011, por. także: HIS Global Insight, The Contributions of the Natural Gas Industry to the Canadian National and Provincial Economies, 
12.2009.

3 National Energy Board, Energy Facts, 07.2011.
4 Canadian Gas Association, Natural Gas is Canada Smart Energy: Contributing to Canada’s Economic Growth and Prosperity, 01.2012.
5 Por.: The Pembina Institute, How oilsands development is reshaping Canada’s economy, 05.2012, R. Murphy, B. Crowley, No Dutch Treat: Oil 

and Gas Wealth Benefits All of Canada, Macdonald-Laurier Institute, 05.2012.

końcowej ceny dla konsumenta, zmienia się bardzo dynamicznie w odpowiedzi na grę popytu 
i podaży. Oczywiście ostateczni odbiorcy posiadają ochronę przed nagłymi wahaniami cen, 
gdyż podpisują długoterminowe umowy z lokalnymi firmami dystrybuującymi gaz (rachunek 
nie odzwierciedla codziennych wahań cen surowca, lecz całkowity koszt lokalnego dostawcy 
gazu)6. Punktem odniesienia dla cen na rynku amerykańskim jest Henry Hub, czyli skrzyżo-
wanie gazociągów w Luizjanie. Kontrakty gazowe Henry Hub są notowane na amerykańskiej 
giełdzie NYMEX. W  Kanadzie natomiast takim punktem jest AECO-c Hub w  południowo-
-wschodniej Albercie. Drugim punktem odniesienia, szczególnie dla wschodniej Kanady, jest 
Ontario Down. Ceny gazu ziemnego pozostają w  ostatnich latach dość niestabilne, jednak 
rosnące wydobycie ze źródeł niekonwencjonalnych pozwoliło na zrównoważenie spadku 
produkcji gazu konwencjonalnego. Począwszy od 2008 r., doprowadziło to do zauważalnego 
trendu spadkowego, osiągając na początku 2012 r. cenę poniżej 2 USD/Mmbtu zarówno na 
rynku amerykańskim, jak i kanadyjskim. 

Chociaż wydobycie gazu ziemnego jest w  miarę stałe przez cały rok, zapotrzebowanie na 
gaz wykazuje okresy szczytu, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Aby zapobiec luce w popycie 
w  okresie zimowym, Kanada (podobnie jak USA) wprowadziła w  życie program magazyno-
wania zasobów gazu. Większość magazynów gazu znajduje się w Albercie i Ontario, pozwalają 
one, aby produkcja i przesył gazu były względnie na stałym poziomie, pomimo sezonowych 
wahań popytu. Magazynowanie w pobliżu ośrodków przemysłowych (Ontario) pozwala nie 
tylko na szybkie reagowanie w  przypadku nagłych wahań popytu, ale też zmniejsza koszty 
transportu i dystrybucji gazu.. W sytuacjach nagłego załamania się podaży gazu, rząd federalny 
posiada instrumenty (na mocy tzw. „Emergencies Acts”), które pozwalają sprostać zapotrzebo-
waniu (popytowi) pomimo różnych przeszkód. Wśród tych instrumentów znajdują się: uwol-
nienie rezerw zmagazynowanego gazu (pojemność kanadyjskich magazynów gazu wynosi 
ok. 20 mld m3, co stanowi 20% rocznego zapotrzebowania na gaz), uruchomienie importu 
z USA (przez punkty, którymi obecnie gaz jest eksportowany), zakup gazu LNG na rynkach spot 

6 National Energy Board, Natural Gas – How Canadian Markets Work, 05.2012, http://www.neb-one.gc.ca.

Wykres 7.3. Ceny gazu ziemnego w USD/Mmbtu w USA (Henry Hub) i Kanadzie (AECO-c Hub i Ontario Down)  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: CME Group, http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/
natural-gas.html, http://www.gasalberta.com/pricing-market.htm, http://www.ontariogasprices.com/Retail_
Price_Chart.aspx

 

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

Henry Hub

AECO-c Hub

Ontario Down



 76 Marcin Tarnawski 77Korzyści płynące z rozwoju sektora gazu łupkowego w Kanadzie

i import przez Canaport w St. John w Nowym Brunszwiku oraz przerwy w dostawach gazu dla 
odbiorców przemysłowych (większość z nich podpisuje specjalne kontrakty, pozwalające na 
zmniejszenie dostarczanego gazu w sytuacjach kryzysowych)7.

Ceny energii elektrycznej w Kanadzie od zawsze należały do najniższych w państwach wysoko-
rozwiniętych, głównie z powodu bardzo dobrze rozwiniętego sektora hydroenergetycznego, 
który dostarcza ok. 25% energii pierwotnej dla kanadyjskiej gospodarki. Niestety konieczność 
modernizacji istniejących elektrowni oraz sieci przesyłowych powoduje systematyczny wzrost 
ceny energii elektrycznej. Ceny są zróżnicowane regionalnie i  zależą od dostępu do źródeł 
ich pozyskiwania oraz interwencji władz w mechanizm cenotwórczy. Jedyną prowincją, która 
zdecydowała się na deregulację cen (wprowadzono wolny rynek) jest Alberta. W pozostałych 
prowincjach ceny energii są regulowane przez władze regionalne. Prowincje posiadają jurys-
dykcję nad wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii w ramach swoich terytoriów. Rząd 
federalny (National Energy Board) kontroluje natomiast eksport energii za granicę, między 
prowincjonalny przesył oraz bezpieczeństwo jądrowe. Nie zauważono wpływu gazu niekon-
wencjonalnego na ceny energii elektrycznej, chociaż w regionach, gdzie są jego największe 
złoża (Kolumbia Brytyjska), cena należy do najniższych w Kanadzie.

Wpływ gazu łupkowego na regionalną gospodarkę 
– przykład Kolumbii Brytyjskiej 

Kolumbia Brytyjska leży u  wybrzeży Pacyfiku i  jest najdalej na zachód położoną prowincją 
Kanady z populacją wynoszącą 4,597 mln osób (co stanowi 14% ludności Kanady). W 2010 r. 
PKB prowincji wyniosło 203 mld CAD, co dało per capita 36,9 tys. CAD. Kolumbia Brytyjska jest 
czwartą kanadyjską prowincją pod względem PKB (po Ontario, Quebeku i Albercie) z udziałem 

7 IEA, Oil and Gas Security. Canada, 2010, s. 16-18.

 Wykres 7.4. Ceny energii elektrycznej w wybranych miastach Kanady w CAD/1 kWh w 2010 i 2011.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hydro Quebec, Comparision of Electricity Prices in Major North 
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12,6% w PKB Kanady. 2 mln 318 tys. mieszkańców prowincji jest aktywnych zawodowo, bezro-
bocie w kwietniu 2012 r. wynosiło 6,2% (w całej Kanadzie 7,3%), w sektorze wydobywczym 
pracuje 48 tys. osób. Przeciętne wynagrodzenie to 844 CAD/tydzień, z tym że jedną z najwyż-
szych wartości osiągnęło w sektorze wydobywczym tj. 1,632 CAD/tydzień8. Wpływy budżetowe 
z tytułu royalties od złóż gazu ziemnego w roku podatkowym 2010/2011 wyniosły 0,698 mld 
CAD (prognoza na 2011/2012: 0,447 mld CAD; 2012/2013: 0,597 mld CAD; 2013/2014: 0,856 
mld CAD)9. Osób bezpośrednio zatrudnionych w sektorze gazowym w Kolumbii Brytyjskiej jest 
obecnie ok. 12 tys., liczba ta ma się zwiększyć w 2035 r. do 40 tys., co powinno przełożyć się na 
142 mld CAD zarobków pracowników (wszystkie miejsca pracy wygenerowane przez sektor 
gazu niekonwencjonalnego to ok. 140 tys.)10.

Sektor wydobywczy odgrywał ogromną rolę dla gospodarki Kolumbii Brytyjskiej od momentu 
odkrycia i  eksploatacji pierwszych złóż węgla w  1840  r. Po węglu, znaczącą rolę w  historii 
gospodarczej prowincji odgrywało złoto, rudy metali (głównie miedź), a obecnie ropa naftowa 
i gaz ziemny11. Złoże Montney położone jest we wschodniej części prowincji w okolicy Dawson 
Creek, cześć złoża położona jest w Albercie. Wprawdzie wydobycie z wszystkich kanadyjskich 
złóż gazu niekonwencjonalnego nie może równać się z amerykańskim, jednak zasoby kanadyj-
skie mają ogromny potencjał. W lipcu 2008 r. władze Kolumbii Brytyjskiej uzyskały rekordową 
kwotę 0,61 mld CAD ze sprzedaży praw do poszukiwań i wydobycia gazu ze złoża Montney 
(w  tym rekordową kwotę 0,157 mld CAD za pojedynczą działkę w  okolicy Dawson Creek). 
Szacunkowe zasoby złoża wynoszą od 2,5 mld m3 (wg Gas Technology Institute), przez ok. 7 
mld m3 (wg Canadian Society for Unconventional Gas) do nawet 28 mld m3 (optymistyczna 
prognoza zasobów wg władz prowincji). Chociaż najczęściej ze złoża gazu niekonwencjonal-
nego wydobywa się ok. 20% potencjalnej wielkości, w  przypadku Montney szacunki wska-
zują na wydobycie ok. 50% potencjalnych zasobów12. Pierwsi inwestorzy w regionie Dawson 
Creek pojawili się już w 2003 r. (Encana Corporation), a na koniec 2011 r. najwięcej pozwoleń 
na odwierty miały: Shell Canada Limited (64), Murphy Oil Company (60), Talisman Energy Inc. 
(57) oraz Encana (37). Do budżetu prowincji z tytułu sprzedaży praw do wydobycia w latach 
2005-2011 wpłynęło ok. 3,18 mld CAD (w rekordowym 2008 r. było to 1,32 mld CAD)13. Drugie 
największe złoże gazu to Horn River Basin, położone w północno-wschodniej części prowincji 
przy granicy z  Albertą i  Terytoriami Północnymi. Szacunkowe zasoby złoża wynoszą od 
1 mld m3 (wg Wood Mackenzie) do nawet 14 mld m3 (wg Canadian Society for Unconventional 
Gas). Inwestorzy, którzy posiadają największą liczbę pozwoleń to: Apache Kanada Ltd. (72), 
Encana Corporation (68), Nexen Inc. (42) oraz EOG Resources Kanada Inc. (35). Do budżetu 
prowincji z tytułu sprzedaży praw do wydobycia w latach 2005-2011 wpłynęło ok. 2,03 mld 
CAD (w 2008 r. było to 1,1 mld CAD)14. 

8 Wszystkie dane za: Statistics Kanada (Urząd Statystyczny), http://www.statcan.gc.ca/ oraz British Columbia Stats, http://www.bcstats.gov.bc.ca/.
9 Ministry of Finance, British Columbia, Budget and Fiscal Plan 2011/2012-2013/2014, http://www.bcbudget.gov.bc.ca/2011/bfp/2011_

Budget_Fiscal_Plan.pdf.
10 Canadian Energy Research Institute, Economic Impacts of Drilling, Completing and Operation of Gas Wells in Western Canada (2010-2035), 

06.2011.
11 Ministry of Advanced Education and Labour Market Development, British Columbia, A Guide to B.C. Economy and Labour Market. 2010 

Edition, 2011.
12 P. Kralovic, North American Natural Gas Market Dynamics: Shale Gas Plays in North America – A Review, CERI, 02.2011.
13 Ministry of Energy and Mines, British Columbia, Summary of Shale Gas Activity in North East British Columbia 2011, Oil and Gas Reports 2012.
14 Szerzej na temat działalności poszczególnych przedsiębiorstw i efektów dla budżetu prowincji w raporcie: Ministry of Energy and Mines, 
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Na terenach położenia złóż gazu występują pewne ograniczenia jego eksploatacji, jest to zwią-
zane z: niskimi cenami gazu (stawia to opłacalność inwestycji pod znakiem zapytania), krótkim 
sezonem wiercenia (ograniczenia klimatyczne powodują, że od grudnia do marca nie jest 
możliwa eksploatacja, ponieważ zamarznięta jest ziemia), brakiem odpowiedniej infrastruktury 
(gazociągów i dróg) oraz problemami związanymi z dostępem do wody i jej zwracaniem po 
szczelinowaniu. Dopiero w 2010 r. złoża Montney i Horn River Basin zostały połączone gazo-
ciągiem z systemem gazociągów w Albercie. Natomiast nie istnieje jeszcze bezpośrednie połą-
czenie złóż niekonwencjonalnych z wybrzeżem Pacyfiku. Kanadyjska firma TransCanada została 
wybrana na wykonawcę ok. 500 km gazociągu, który dostarczy gaz na zachodnie wybrzeże 
Kanady. Projektowana przepustowość Coastal GasLink to 18 mld m3 rocznie. Gazociągiem będzie 
transportowany surowiec głównie ze złóż Montney (znajdujących się w pobliżu Mawson Creek) 
do terminala eksportowego LNG zaplanowanego w Kitimat. TransCanada jest odpowiedzialna 
za zaprojektowanie, ułożenie, uruchomienie i eksploatację gazociągu. Inwestycja powinna być 
zrealizowana do 2015 r., a przy budowie gazociągu powinno znaleźć zatrudnienie ok. 2,5 tys. 
osób (później, przy jego obsłudze ok. 250). Natomiast terminal LNG Canada (w  Kitimat) to 
wspólnym przedsięwzięciem Shell Canada, Korea Gas Corporation, Mitsubishi Corporation oraz 
PetroChina Company Limited. Terminal powinien skraplać i eksportować na rynki azjatyckie ok. 
5 mln ton gazu. W październiku 2011 r. National Energy Board wydała konsorcjum dwudziesto-
letnią licencję na działalność eksportową w tym zakresie. Inwestorzy zagraniczni pojawiają się 
w Kolumbii Brytyjskiej również bezpośrednio przy wydobyciu gazu. Encana podpisała 3-letnią 
umowę z KOGAS Canada Ltd (spółka zależna Korea Gas Corporation, największego na świecie 
importera gazu LNG). KOGAS zamierza zainwestować w  złoża gazu niekonwencjonalnego 
Montney i Horn River ok. 0,56 mld CAD. Rozmowy z Encana w sprawie powołania spółki join 
venture prowadzi również China National Petroleum Corporation (CNPC)15.

British Columbia, Summary of Shale Gas Activity in North East British Columbia 2011, Oil and Gas Reports 2012.
15 Szerzej: B. Tully, Canada’s Gas Future, 04.01.2012, R. Murphy, B. Crowley, No Dutch Treat: Oil and Gas Wealth Benefits All of Canada, 

Macdonald-Laurier Institute Publication, 05.2012, Business Council of British Columbia, Natural Gas: Fueling British Columbia’s Growth. An 
Outlook 2020, 05.2010.

Piotr Kosowski

8. Historia i tradycja 
wydobycia gazu ziemnego w Polsce

Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w naszym kraju ma bardzo długą tradycję, a nowo-
czesny przemysł naftowy narodził się na ziemiach południowo-wschodniej Polski. W Karpatach 
miejscowa ludność od niepamiętnych czasów wykorzystywała ropę naftową, która pojawiała 
się na powierzchni ziemi lub była wydobywana z  płytkich studni, m.in. do smarowania osi 
wozów, w budownictwie i  jako środek leczniczy i grzewczy. Pod koniec XVIII wieku, na tym 
terenie istniał szereg manufaktur, zajmujących się gromadzeniem i prymitywnym przetwarza-
niem ropy naftowej. W powszechnym przekonaniu ropa naftowa była jednak substancją całko-
wicie nieprzydatną z przemysłowego punktu widzenia. Podejmowano szereg prób destylacji 
ropy naftowej, ale aż do połowy XIX wieku bez powodzenia. W  1852  r. lwowscy aptekarze: 
Ignacy Łukasiewicz i Jan Zeh, zajęli się problemem przetwarzania i rafinacji ropy naftowej. Ich 
starania zakończyły się sukcesem i w 1853  r. otrzymali patent na proces rafinacji, w wyniku 
którego otrzymywano naftę. Za symboliczny i przełomowy moment w historii rozwoju prze-
mysłu naftowego uważa się noc z 31 lipca na 1 sierpnia 1853 r., kiedy to we lwowskim szpitalu 
przeprowadzono pierwszą operacje przy świetle lamp naftowych1. 

Od tego momentu ropa naftowa i  jej destylaty zaczęły szybko zdobywać rynek, a  w  Galicji 
rozpoczęła się epoka gwałtownego rozwoju przemysłu naftowego. W 1854 r. w miejscowości 
Bóbrka koło Krosna powstała pierwsza na świecie przemysłowa kopalnia ropy naftowej, zało-
żona przez Ignacego Łukasiewicza, wraz z dwoma wspólnikami. Kopalnia ta eksploatuje ropę 
naftową do dnia dzisiejszego, a na jej terenie znajduje się unikalne na skalę światową muzeum 
przemysłu naftowego. Niedługo później, w  1856  r., w  Ulaszowicach koło Jasła zbudowano 
pierwszą przemysłową destylarnię (rafinerię) ropy naftowej2. 

Prawdziwa gorączka „czarnego złota” rozpoczęła się po odkryciu niezwykle bogatych złóż ropy 
naftowej w okolicach Borysławia i w 1865 r. w okolicach tej miejscowości było już ok. 6 tys. 
szybów wiertniczych. Pod koniec XIX wieku w Galicji działało 156 przedsiębiorstw naftowych, 
a w 1909 r. łączne wydobycie ropy naftowej na tym terenie przekroczyło 2 mln ton i stanowiło 
5,2% wydobycia na świecie3.

1 L. Mazan, P. Krasnowolski, J. Wójcik, S. Zbadyński, Dawno temu w Karpatach : rzecz o polskiej nafcie, Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków, 
Kraków, 2006.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
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Gaz ziemny przez dłuższy czas był traktowany jako zło konieczne, towarzyszące wydobyciu 
ropy naftowej i  uznawany był za szkodliwy i  niebezpieczny odpad. Przedsiębiorców intere-
sowała tylko i wyłącznie ropa naftowa. Jednak z czasem sytuacja zaczęła się powoli zmieniać 
i  w  1912  r. rozpoczęto budowę pierwszego gazociągu w  Zagłębiu Borysławskim, łączącego 
kopalnię „Klaudiusz” z  centrum Borysławia. Również w  tym samym roku przeprowadzono 
pierwsze wiercenie odwiertu gazowego we wsi Białkówka koło Krosna. Duży wkład w rozwój 
polskiego gazownictwa ziemnego wniosła firma Gazolina S.A. Przedsiębiorstwo to zaraz po 
I wojnie światowej produkowało rocznie ok. 3,5 mln m3 gazu ziemnego, a po odkryciu dużych 
złóż gazu ziemnego w Daszawie koło Stryja, znacznie rozwinęło sieć gazociągów na terenie 
Polski4.

W  1928  r. polski przemysł naftowy zatrudniał już 17 tys. osób. W  tym samym roku odkryto 
złoże gazu ziemnego Strachocina, którego eksploatacja na skalę przemysłową rozpoczęła się 
w 1935 r., po wybudowaniu gazociągu do Sanoka. Złoże to od 1982 r. wykorzystywane jest 
jako podziemny magazyn gazu5. W 1929 r. doprowadzono gaz ziemny do Lwowa, a w ciągu 
następnych lat do Tarnowa, Rzeszowa, Sandomierza i Stalowej Woli.

Po II wojnie światowej, Polska utraciła znaczną część obszarów bogatych w ropę naftową i gaz 
ziemny, które znalazły się w granicach ZSRR. W dalszym ciągu jednak na terenie południowo-
-wschodniej Polski odkrywano nowe złoża gazu. W 1957  r. zostaje odkryte złoże Lubaczów, 
a rok później dochodzi do największego odkrycia w historii poszukiwań złóż gazu na terenie 
naszego kraju. W październiku 1958 r. znaleziono złoże Przemyśl, którego pierwotne zasoby 
wydobywalne oszacowane zostały na ok. 70 mld m3 gazu ziemnego6. W  następnych latach 
znaleziono kolejne duże akumulacje gazu ziemnego: Jarosław - Kańczuga - Mirocin. 

Złoża, które pozostały w powojennych granicach Polski (Karpaty i Zapadlisko Przedkarpackie) 
były w  dużej części wyeksploatowane, a  perspektywy poszukiwawcze znacznie ograni-
czone. Pojawiła się w związku z tym potrzeba rozpoczęcia poszukiwań na nowych obszarach 
i  w  latach 50-tych XX wieku rozpoczęto prace na terenie Niżu Polskiego, gdzie niebawem 
dokonano pierwszych odkryć – najpierw ropy naftowej, a  później gazu ziemnego. Za prze-
łomowy moment poszukiwań na tym obszarze uważa się znalezienie w  1961  r. złoża ropy 
naftowej Rybaki, położonego w  zachodniej części monokliny przedsudeckiej. Niedługo 
później, w 1963 r., znaleziono złoża gazowo-ropne Nowa Sól i Otyń.7

Pierwsze złoże gazu ziemnego na tym terenie – Bogdaj-Uciechów – zostało odkryte w 1964 r. 
i z zasobami wydobywalnymi przekraczającymi 16 mld m3 należy do największych polskich 
złóż gazu ziemnego8.

W 1965 r. znaleziono kolejne złoże gazu ziemnego na Niżu Polskim – Tarchały, a kilka lat później, 
na tej samej strukturze, odkryto następne. Innym ważnym wydarzeniem w historii poszukiwań 

4 Ibidem.
5 „Profil”, PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku, Nr 1(20)2011, s. 11-13.
6 „Profil”, PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku, Nr 4(19)2010, s. 12-13.
7 „Szejk”, PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, Nr 2(91)2007, s. 25-32.
8 Ibidem.

na Niżu Polskim było odkrycie pierwszej akumulacji gazu ziemnego na Pomorzu, w  rejonie 
Wierzchowa.

W  1971  r. znaleziono złoża gazu ziemnego Załęcze o  zasobach wydobywalnych 20,4 mld 
m3 i Wierzchowice o zasobach 12 mld m3. To drugie po wyeksploatowaniu 8 mld m3 zostało 
w 1995 r. przekształcone w największy polski podziemny magazyn gazu wysokometanowego. 
Dużym sukcesem było odkrycie w  1978  r. złoża Żuchlów o  zasobach 22 mld m3. Znaczące 
odkrycia zasobów gazu ziemnego zaazotowanego na Niżu Polskim, zainicjowały powstanie 
odrębnej sieci przesyłu i dystrybucji gazu w zachodniej Polsce, a także były przyczyną wybudo-
wania w 1976 r. odazotowni w Odolanowie. Dodatkową korzyścią funkcjonowania tej instalacji 
było pozyskiwanie z zaazotowanego gazu ziemnego helu i dzięki temu dzisiejszy PGNiG SA 
Oddział w Odolanowie jest jednym z nielicznych producentów ciekłego helu na świecie9.

W  1979  r. prace rozpoczęły podziemne magazyny gazu w  południowo-wschodniej Polsce 
– Brzeźnica i  Swarzów. Znaczny wzrost przesyłu gazu spowodował następnie rozbudowę 
już istniejących gazociągów, rozbudowę tłoczni gazu i  zamknięcie gazociągiem Odolanów-
Włocławek pierścienia w sieci gazu ziemnego wysokometanowego.10

Kolejnym ważnym wydarzeniem było odkrycie w  1995  r. w  utworach wapienia cechsztyń-
skiego dużego złoża gazu ziemnego Kościan, o zasobach wydobywalnych 10,4 mld m3 11.

W 1998 r. odkryto drugie, największe polskie złoże gazu ziemnego – Brońsko, położone nieda-
leko Kościana, o zasobach geologicznych na poziomie 28 mld m3 i wydobywalnych wynoszą-
cych ponad 23 mld m3 12. Większe od niego jest tylko złoże Przemyśl, co potwierdza istnienie 
dużych perspektyw dla poszukiwania złóż konwencjonalnych w Polsce. W 2010 r. oddano do 
użytku kolejną odazotownię, zlokalizowaną w miejscowości Grodzisk Wielkopolski.

Obecnie wydobycie gazu ziemnego w Polsce prowadzone jest na dwóch obszarach. W połu-
dniowo-wschodniej części kraju PGNiG SA Oddział w Sanoku prowadzi prace na 84 złożach 
gazu ziemnego, z czego na ok. 64 złożach prowadzona jest eksploatacja, natomiast pozostałe 
są w  trakcie przygotowań do zagospodarowania. Wydobycie roczne kształtuje się na tym 
obszarze na poziomie 1,7 mld m3. Na Natomiast na Niżu Polskim, PGNiG SA Oddział w Zielonej 
Górze wydobywa rocznie ok. 3,5 mld m3 gazu zaazotowanego13.

Perspektywy przemysłowego wydobycia gazu łupkowego, które pojawiły się w naszym kraju 
w  ostatnich latach, mogą otworzyć nowy, obiecujący rozdział w  bogatej historii wydobycia 
gazu ziemnego w Polsce.

9 Ibidem.
10 PGNiG SA www.pgnig.pl.
11 „Szejk”, PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, Nr 2(91)2007, s. 25-32.
12 „Szejk”, PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, Nr 1(97)2010, s. 5.
13 PGNiG SA www.pgnig.pl.
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9. Gaz konwencjonalny 
i niekonwencjonalny – krótka 
charakterystyka podobieństw 
i różnic
Piotr Kosowski 

Przygotowanie projekcji wpływu sektora gazu łupkowego w  Polsce na rozwój społeczno-ekono-
miczny, musi zostać poprzedzone wskazaniem różnic technologicznych pomiędzy wydobyciem 
gazu konwencjonalnego i niekonwencjonalnego, które na pewnych obszarach są spore i mogą mieć 
istotne znaczenie dla badanych zjawisk.

Na całym świecie wzrasta zainteresowanie niekonwencjonalnymi zasobami gazu ziemnego. Przykład 
płynący z USA i Kanady pokazuje, że zasoby te mogą być opłacalnie eksploatowane, generując przy 
tym szereg pozytywnych efektów społeczno-gospodarczych. Wykorzystanie zasobów niekonwen-
cjonalnych może trwale zmienić obraz światowego rynku gazowego, wpływając również w bardzo 
istotny sposób na rynki innych nośników energii oraz światową gospodarkę. Zagospodarowanie 
zasobów niekonwencjonalnych w Polsce może wywołać szereg pozytywnych efektów społeczno-
-gospodarczych, a  także dostarczyć na krajowy rynek duże ilości taniej energii, która da mu silny 
impuls rozwojowy. Należy przy tym pamiętać, że ten proces będzie przebiegał w znacznie większej 
skali niż ma to miejsce w przypadku zagospodarowania skromniejszych zasobów konwencjonalnych. 

Do zasobów niekonwencjonalnych zaliczamy metan z pokładów węgla (coalbed methane), gaz zaci-
śnięty (tight gas) oraz gaz ze skał łupkowych (shale gas). We wszystkich tych przypadkach mamy do 
czynienia z gazem ziemnym, którego głównym składnikiem jest metan, a różnice dotyczą jedynie 
charakterystyki złóż w jakich występuje i – w konsekwencji – metod jego wydobycia..

Złoża gazu niekonwencjonalnego są znacznie zróżnicowane. Mogą być zlokalizowane na niewiel-
kich lub znacznych głębokościach, może w nich występować wysokie lub niskie ciśnienie złożowe 
i temperatura. Złoża te mogą również być jednorodne lub heterogeniczne, z naturalnym systemem 
szczelin lub bez niego, jedno lub wielohoryzontalne. Tym, co odróżnia złoża niekonwencjonalne od 
konwencjonalnych są też duże rozmiary przestrzenne i niewyraźnie zdefiniowane granice. 

Złoża gazu ziemnego w skałach łupkowych charakteryzują się, w odróżnieniu od złóż konwencjo-
nalnych, bardzo niską przepuszczalnością (gaz ma ograniczoną zdolność migrowania przez skałę), 
co rodzi konieczność stosowania zabiegów stymulacyjnych, takich jak szczelinowanie hydrauliczne. 
Cechują się również niską porowatością oraz niskimi, możliwymi obecnie do uzyskania współczyn-
nikami sczerpania (stosunek wydobytego gazu do zasobów geologicznych), w konsekwencji czego 
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wydobywalne zasoby znajdujące się w  jednostce objętości skały złożowej są o  wiele niższe niż 
w przypadku złóż konwencjonalnych.1

Głównym problemem, związanym z  gazem niekonwencjonalnym nie jest kwestia występowania 
zasobów geologicznych, tak jak ma to miejsce w  przypadku konwencjonalnych złóż, ale możli-
wość ich przekształcenia w zasoby wydobywalne. Złoża niekonwencjonalne cechują się w związku 
z tym specyficznym rodzajem ryzyka – z reguły ryzyko geologiczne jest mniejsze, a ekonomiczno-
-techniczne większe niż ma to miejsce w przypadku złóż konwencjonalnych, a komercyjny sukces 
zapewnia identyfikacja i eksploatacja tzw. „sweet spots”, czyli obszarów o szczególnie korzystnych 
parametrach, z których produkcja jest najbardziej opłacalna. 

Efektem tej różnorodności i  złożoności jest nieustanna potrzeba rozwoju nowych i  optymalizacji 
istniejących technologii, pozwalających na ekonomicznie opłacalną eksploatację zasobów tego typu. 

Techniki poszukiwawcze i produkcyjne, w tym wiercenia horyzontalne, wykonywanie wielu otworów 
z  jednej lokalizacji, czy szczelinowanie hydrauliczne – powszechnie kojarzone z  wydobyciem 
niekonwencjonalnego gazu ziemnego – są stosowane w przemyśle naftowym od wielu lat. W przy-
padku eksploatacji zasobów niekonwencjonalnych zmienił się jednak ich stopień zaawansowania, 
tempo rozwoju oraz efektywność ekonomiczna. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w USA 
nieustanny proces zmniejszania się jednostkowych kosztów wiercenia odwiertów i  wykonywania 
zabiegów szczelinowania, co w znaczący sposób wpływa na poprawę wyników finansowych.

Prace wiertnicze to najbardziej widoczna i uciążliwa część procesu zagospodarowania złóż. W przy-
padku zasobów niekonwencjonalnych jest to szczególnie zauważalne ze względu na o wiele większą 
ilość wierconych otworów i objęcie pracami znacznie większego obszaru niż w przypadku zasobów 
konwencjonalnych. Wiertnia, wraz z wyposażeniem towarzyszącym, zajmuje około 1 hektara i szacuje 
się, że transport na nowe, odległe miejsce wymaga wykonania nawet od 100 do 200 kursów samo-
chodów ciężarowych.2 W związku z tym popularną praktyką stało się wykonywanie wielu otworów 
z jednej lokalizacji, co w znaczący sposób ogranicza wpływ prac wiertniczych na środowisko, uciążli-
wość dla społeczności lokalnych, a także bardzo istotnie pozwala zoptymalizować i zmniejszyć koszty 
prac wiertniczych.

Ma to tym większy sens, że w przypadku zasobów niekonwencjonalnych gęstość siatki odwiertów 
jest znacznie większa, niż w przypadku zasobów konwencjonalnych. Ułatwia to także przeprowa-
dzanie zabiegów szczelinowania, zmniejszając czas potrzebny na ich realizację, ograniczając koniecz-
ność transportowania sprzętu oraz pozwalając na wielokrotne wykorzystanie cieczy szczelinują-
cych. W przypadku zabiegów szczelinowania hydraulicznego niezwykle ważnym zagadnieniem jest 
problem zarządzania wodą, ponieważ do tego typu zabiegów wykorzystywane są jej bardzo duże 
ilości. Przeciętnie do wykonania zabiegu szczelinowania w pojedynczym odwiercie, przeznaczonym 
do wydobycia gazu łupkowego, potrzeba od 11 do 19 tys. m3 wody.3 Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę na fakt, że konsumpcja wody w przeliczeniu na ilość uzyskanej energii jest w przypadku gazu 

1 International Energy Agency, Golden Rules for a Golden Age of Gas, World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas, 2012.
2 Ibidem.
3 International Gas Union, Shale Gas.The Facts about the Environmental Concerns, 2009 – 2012 Triennium Work Report, 06.2012.

łupkowego znacznie mniejsza niż dla innych nośników energii. W przeliczeniu na 1 mln Btu produkcja 
gazu łupkowego wymaga 4-6 litrów wody, dla węgla ten wskaźnik wynosi od 8 do 120 litrów, dla 
uranu od 30 do 80 litrów, dla ropy naftowej od 30 do nawet 9,500 litrów (w zależności od zasto-
sowanej metody wydobycia), a najwyższy jest dla biopaliw, gdzie przekracza 9,500 litrów.4 Znaczna 
część płynu szczelinujące (standardowo ok. 50%) jest odzyskiwana po zabiegu i wymaga utylizacji.5

Podczas prac wiertniczych przy zagospodarowywaniu złóż gazu ziemnego w  skałach łupkowych 
wymagana jest większa ilość usług serwisowych niż ma to miejsce w  przypadku tradycyjnych, 
konwencjonalnych złóż. Wynika to z konieczności wiercenia otworów horyzontalnych, multilateral-
nych oraz wykonywania wieloetapowych zabiegów szczelinowania. W USA w złożach łupkowych ok 
40% kosztów odwiertu horyzontalnego generowanych jest przez wiercenie, a 60% to koszty uzbro-
jenia odwiertu i zabiegów stymulacyjnych, z czego koszty szczelinowania hydraulicznego stanowią 
największy składnik. W przypadku odwiertów konwencjonalnych koszty te odpowiadają za ok. 15% 
ogółu nakładów na odwiert6. Należy jednak pamiętać, że koszty te często są kwestią indywidualną 
dla konkretnego złoża i w bardzo istotny sposób zależą od skali inwestycji. Wydobycie gazu niekon-
wencjonalnego bez wątpienia będzie droższe, niż ma to miejsc w przypadku gazu ze złóż konwen-
cjonalnych. Różnica ta będzie jednak maleć wraz ze wzrostem wolumenu wydobycia i skalą zagospo-
darowania zasobów, jednak jest jeszcze zdecydowanie za wcześniej, aby prognozować jej wielkość.

Po zakończeniu prac wiertniczych, przeprowadzeniu zabiegów stymulacyjnych i uzbrojeniu odwiertu 
następuje przejście do fazy produkcji. Proces ten nie jest już tak widoczny ani uciążliwy dla otoczenia. 
Na powierzchni pozostają jedynie głowice odwiertów, o niewielkiej wysokości, z których gaz trans-
portowany jest gazociągami do instalacji oczyszczających, uzdatniających i sprężających gaz ziemny 
do dalszego przesyłu (instalacje takie obsługują wiele odwiertów), a pozostała część uprzednio wyko-
rzystywanego terenu poddawana jest rekultywacji. Instalacje napowierzchniowe łatwo wtapiają 
się w otoczenie i zajmują zdecydowanie mniejszą powierzchnię, od tej wykorzystywanej podczas 
procesu wiercenia. W niektórych przypadkach, po pewnym czasie, w odwiertach przeprowadza się 
powtórnie zabiegi stymulacyjne (tzw. przeszczelinowania), co wymaga w krótkim terminie wykorzy-
stania większej ilości terenu i angażuje duże ilości sprzętu i siły roboczej.

Faza produkcji to najdłuższy element całego cyklu życia inwestycji w zagospodarowanie złóż węglo-
wodorów. Jej czas trwania jest kwestią indywidualna dla konkretnego złoża, ale przeważnie trwa 
kilkadziesiąt lat (20-30 lub nawet więcej). W  przypadku złóż niekonwencjonalnych czas trwania 
tej fazy będzie zbliżony do złóż konwencjonalnych. Jedną istotną różnicą jest fakt, iż w przypadku 
złóż gazu niekonwencjonalnego mamy do czynienia ze znacznie szybszym spadkiem wydatków 
wydobycia.

Głównymi czynnikami wpływającymi na opłacalność wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwen-
cjonalnych, oczywiście poza wolumenem wydobycia i ceną gazu ziemnego są koszty prac wiertni-
czych i zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Zależą one w dużej mierze od lokalizacji odwiertu, 
głębokości odwiertu i parametrów złoża, a także sytuacji na rynku (dostępność i konkurencyjność 

4 Ibidem.
5 International Gas Union, Working Committee 1: Exploration and Production, 2009 – 2012 Triennium Work Report, 06.2012.
6 International Energy Agency, op.cit. 



 88 Piotr Kosowski 

10. Obszary ryzyka mogące 
warunkować znaczenie sektora gazu 
łupkowego w Polsce i jego wpływ na 
wartości realne w gospodarce 
Piotr Kosowski

Przed przystąpieniem do analizy potencjalnych korzyści z  wydobycia gazu niekonwencjo-
nalnego dla kondycji społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce, warto wskazać najistot-
niejsze obszary ryzyka mogące warunkować dynamikę rozwoju sektora gazu łupkowego, jak 
i jego wpływ ekonomiczny.

Przemysł gazowniczy ma istotny wpływ na sytuację na rynku pracy. Generuje on bezpośrednie 
miejsca pracy, związane z poszukiwaniami, zagospodarowaniem, produkcją i dystrybucją gazu 
ziemnego, a także towarzyszącymi im usługami serwisowymi. Szacuje się, że obecnie w tym 
przemyśle na świecie zatrudnionych jest ok. 2,5 mln ludzi i przewiduje się wzrost tej liczby do 
ok. 6 mln w 2050 r.1 Oprócz tego istnieją tzw. pośrednie lub indukowane miejsca pracy, wyni-
kające z obecności przemysłu gazowniczego i wpływu produkowanego, i dostarczanego przez 
niego surowca na rynek. Dobrym przykładem na zaprezentowanie tego zjawiska są USA, gdzie 
obserwujemy szybki wzrost produkcji gazu niekonwencjonalnego i towarzyszący mu spadek 
jego ceny. Sytuacja ta powoduje zwiększenie zainteresowania gazem ziemnym wśród poten-
cjalnych konsumentów i  rozwój gałęzi przemysłu wykorzystujących ten surowiec. Ostatnie 
badania, których szczegółowe wyniki przytoczone zostały w rozdziale 3, pokazują, że dzięki 
wydobyciu gazu ziemnego z łupków w USA w 2010 r. istniało 600 tys. miejsc pracy. Z tego 150 
tys. to bezpośrednie, a pozostałe 450 tys. pośrednie miejsca pracy. Daje to średni wskaźnik na 
poziomie 4 tys. miejsc pracy na 1 mld m3 wyprodukowanego gazu 2. Ilość pośrednich miejsc 
pracy może się jeszcze znacznie zwiększyć, ponieważ w związku z konkurencyjną ceną gazu 
w USA swoją produkcję zamierzają z powrotem ulokować koncerny chemiczne oraz energo-
chłonne gałęzie przemysłu.

Oszacowanie wpływu zagospodarowania złóż gazu niekonwencjonalnego i  rozpoczęcia 
wydobycia na dużą skalę na rynek pracy i gospodarkę w Polsce jest na obecnym etapie stosun-
kowo trudne. Niewątpliwie ten wpływ będzie pozytywny, zarówno w przypadku bezpośred-
nich i  pośrednich miejsc pracy, jak i  całej gospodarki. Nieuniknionym efektem pojawienia 
się na rynku dużych ilości gazu ziemnego będzie obniżenie się jego ceny, czego przykład 

1 International Gas Union, Global Vision for Gas. The Pathway towards a Sustainable Energy Future, 06.2012.
2 IHS Global Insight for America’s Natural Gas Alliance, The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States, 12.2011.

usług wiertniczych). Z tego powodu w obecnej sytuacji koszty tego typu prac w Europie są znacznie 
wyższe niż w krajach Ameryki Północnej. W przyszłości, w razie przystąpienia do zagospodarowy-
wania złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce na dużą skalę należy liczyć się ze znacznymi spad-
kami cen usług wiertniczych i zabiegów szczelinowania, co będzie wynikiem pojawienia się dużej 
ilości sprzętu, wykwalifikowanej siły roboczej, wzrostu konkurencji na rynku usług wiertniczych 
i efektem skali. W  obecnej chwili nie można dokładnie przewidzieć skali korzyści ekonomicznych 
wynikających z przemysłowego zagospodarowania zasobów gazu niekonwencjonalnego w Polsce. 
W  miarę postępu prac poszukiwawczych i  po rozpoczęciu przemysłowego wydobycia proces 
prognozowania stanie się łatwiejszy i bardziej wiarygodny, ale pełna ocena efektów ekonomicznych 
eksploatacji gazu łupkowego będzie możliwa dopiero w dłuższej perspektywie czasu.

Wzrost światowego wydobycia gazu ziemnego pochodzącego ze źródeł niekonwencjonalnych 
idzie w parze z bardzo szybkim rozwojem technologicznym na wielu polach. Najważniejsze z nich 
to wiercenia horyzontalne i zabiegi szczelinowania hydraulicznego, które są kluczowe dla uzyskania 
przemysłowego przepływu gazu. Rozwój starych i  powstawanie nowych technologii będzie miał 
kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju wydobycia z zasobów niekonwencjonalnych, zwłaszcza 
poza Ameryką Północną. Odpowiednie zachęty ekonomiczne, współpraca pomiędzy władzami, 
środowiskami naukowymi oraz przemysłem, rozsądna polityka regulacyjna i przepływ technologii 
będą miały decydujący wpływ na opłacalne zagospodarowanie takich zasobów. Wśród kluczowych 
obszarów rozwoju można wymienić:

1. Technologie opisu i interpretacji złóż – mają one kluczowe znaczenie dla oceny zasobów geolo-
gicznych i właściwości złoża oraz rozpoznania tzw. „sweet spots”, czyli obszarów o szczególnie 
korzystnych właściwościach, pozwalających na wydobywanie znacznych ilości gazu ziemnego 
i zazwyczaj decydujących o ekonomicznym sukcesie inwestycji.

2. Technologie wiercenia, uzbrojenia odwiertów i  zabiegów stymulacyjnych – pozwalają one na 
dotarcie do optymalnej strefy złoża i efektywne połączenie odwiertu ze złożem, w celu uzyskania 
przemysłowych przepływów gazu ziemnego. W  przypadku zasobów niekonwencjonalnych 
niezwykle istotne jest ograniczanie czasu i kosztów wierceń. Czas i koszt wiercenia pojedynczego 
otworu ulega ciągłemu zmniejszeniu, np. firma Southwestern Energy na złożu Fayetteville w ciągu 
3 lata skróciła średni czas na wykonanie jednego otworu z 17 do 11 dni, przy czym jednocześnie 
zwiększono średnią długość odcinka horyzontalnego z 640 do 1,520 metrów, co istotnie popra-
wiło ekonomikę sektora wiertniczego, a w konsekwencji przyniosło znaczne zwiększenie łącznych 
wydatków produkcyjnych i wielkości zasobów możliwych do wydobycia. Na złożach niekonwen-
cjonalnych wykorzystuje się również na dużą skalę monitoring mikrosejsmiczny, pozwalający na 
udokumentowanie efektów zabiegów szczelinowania, testowanie różnych technik stymulacji 
oraz optymalizację rozmieszczenia odwiertów na złożu. 

3. Technologie wydobycia i metody jego prognozowania – umożliwiają optymalizację wydobycia 
i maksymalizację współczynnika sczerpania zasobów, a także umożliwiają skuteczne oszacowanie 
przyszłych wydatków i stopnia sczerpania złoża7

7 International Gas Union, Working Committee 1: Exploration and Production, 2009-2012 Triennium Work Report, 06.2012 
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obserwujemy obecnie w USA (o czym szerzej w rozdziale 2), a tania energia to podstawowy 
i bardzo silny bodziec dla rozwoju gospodarki.

Bezpośrednie miejsca pracy zostaną stworzone przez sektor zajmujący się poszukiwaniem, 
wydobyciem i transportem gazu ziemnego. Nie należy też zapominać o tym, że rozwój wydo-
bycia z zasobów niekonwencjonalnych będzie musiał iść w parze ze znaczącymi inwestycjami 
w system przesyłowy i magazynowy dla gazu ziemnego. Stanowić to będzie znakomitą okazję 
do rozwoju przemysłu hutniczego, maszynowego, chemicznego i ceramicznego, gdyż do reali-
zacji tych inwestycji potrzebne będą duże ilości rur, urządzeń i narzędzi wiertniczych, armatury 
gazowej oraz materiałów i środków chemicznych wykorzystywanych w przemyśle naftowym 
i gazowniczym. 

Eksploatacja niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego będzie również dużą szansą dla 
przemysłu chemicznego, który jest w naszym kraju stosunkowo silnie rozwinięty. Gaz ziemny 
stanowi podstawowy surowiec w tej branży i  jego duże, łatwo dostępne zasoby, połączone 
z  atrakcyjną ceną są poważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej, pozwalającym na 
szybki wzrost tego sektora. 

Gaz niekonwencjonalny otwiera nowe perspektywy rozwoju dla energetyki. Elektrownie i elek-
trociepłownie gazowe, w porównaniu z energetyką węglową, są znacznie bardziej przyjazne 
dla środowiska naturalnego, generują o wiele mniejszą emisję gazów cieplarnianych, a poza 
tym cechują się większa elastycznością i automatyzacją procesów produkcyjnych.

W razie pojawienia się na rynku znacznych ilości taniego gazu ziemnego istnieje duże praw-
dopodobieństwo przechodzenia odbiorców przemysłowych i  klientów indywidualnych 
(kotłownie przemysłowe, ciepłownictwo, ogrzewanie indywidualne) na zasilanie tym paliwem 
i porzucania innych nośników energii (węgiel, olej opałowy, LPG).

Wydobycie gazu niekonwencjonalnego stwarza również możliwość rozwoju rynku skroplo-
nego gazu ziemnego (LNG), a  jest to technologia, która przeżywa obecnie na świecie praw-
dziwy rozkwit. Może to nastąpić zarówno w  większej skali (skraplanie i  eksport LNG), jak 
i w mniejszej, co pozwoli na dotarcie do terenów niezgazyfikowanych lub słabo zgazyfikowa-
nych, stanowiących znaczną część naszego kraju, bez konieczności budowy gazociągów, co 
jest obecnie drogie i skomplikowane z formalno-prawnego punktu widzenia.

Przedstawione powyżej szanse rozwoju, w razie realizacji, wywołają falę wzrostu (efekt mnoż-
nikowy), która rozejdzie się po całej gospodarce, chociażby poprzez powstanie bardzo dużej 
ilości firm serwisowych, w  tym zarówno dużych przedsiębiorstw, jaki i  małych, rodzinnych 
przedsięwzięć, obsługujących rozwijające się gałęzie przemysłu. Najważniejszą konsekwencją 
będzie prawdopodobny wzrost PKB. 

Polscy decydenci i  eksperci powinni mieć na uwadze, że rozwój wydobycia z  niekonwencjo-
nalnych złóż gazu ziemnego, a tym samym potencjał tego sektora wydobywczego dla rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, może napotkać szereg trudności, a najważniejsze obszary ryzyka to:
•	 ograniczony dostęp do ziemi, głównie z powodu dużej gęstości zaludnienia,
•	 nierozpoznana geologia i różnice geologiczne pomiędzy Ameryką Północna a Europą,
•	 konieczność dostosowywania technologii do lokalnych warunków,
•	 niewielka ilość urządzeń wiertniczych i innego sprzętu wiertniczego, a także firm wiertni-

czych i serwisowych,
•	 wyższy koszt prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacyjnych niż w USA,
•	 kwestia braku wystarczająco rozwiniętej infrastruktury pozwalającej dostarczyć wydobyty 

gaz do odbiorców,
•	 dostępność wykwalifikowanego personelu,
•	 prawo związane z ochroną środowiska oraz podejście do środowiska,
•	 prawo geologiczne i górnicze 
•	 obowiązki podatkowe,
•	 obawy o wpływ eksploatacji na środowisko,
•	 zapewnienie dostępu do dużych ilości wody, niezbędnych do wykonywania zabiegów 

stymulacyjnych, 
•	 lobbing przemysłowy i państwowy – zagrożenie dla interesów dotychczasowych produ-

centów konwencjonalnego gazu ziemnego, posiadaczy technologii pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych, posiadaczy technologii związanych z energetyką atomową,

•	 możliwość wykorzystywania kwestii ekologicznych w zniekształconej i wyolbrzy-
mionej formie, jako „broni” skierowanej przeciwko niekonwencjonalnym zasobom gazu 
ziemnego, 

•	 negatywne nastawienie lokalnych społeczności i władz, zwłaszcza na terenach 
turystycznych

•	 wahania cen gazu – wysoki poziom cen stymuluje rozwój rynku, niski poziom czyni 
eksploatację zasobów niekonwencjonalnych nieopłacalną,

•	 możliwość wojny cenowej z dotychczasowymi producentami konwencjonalnego gazu 
ziemnego,

•	 dynamiczna sytuacja na globalnym rynku gazu ziemnego, który ulega obecnie znacz-
nemu przekształceniu ze względu na rozwój technologii LNG,

•	 konkurencja z pozostałymi nośnikami energii pierwotnej,
•	 zapewnienie zbytu na wyprodukowany gaz ziemny.
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Korzyścią wynikającą wprost z  procesu rozwoju sektora gazu łupkowego będzie wzrost 
dochodów samorządowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, 
opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości. Zanim przedstawiona zostanie diagnoza 
wpływu obecnego sektora gazu ziemnego w Polsce na poziom dochodów samorządowych 
w regionach, należy omówić źródła tych dochodów. Trzeba jednak pamiętać, że autorzy niniej-
szej analizy bazują na dotychczasowych regulacjach prawa podatkowego i znaczenie sektora 
gazu ziemnego dotyczy aktualnej sytuacji. Projekcje są obarczone zasadniczym ryzykiem 
wynikającym z niepewności co do wolumenu wydobycia gazu łupkowego i przyszłych, szcze-
gółowych zapisów dotyczących jego opodatkowania.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

Regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) 
są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego 
oraz w  ustawach zwykłych. Konstytucja przyznaje JST prawo posiadania adekwatnych do 
zadań środków publicznych (art. 167), prawo do ustawowego określania źródeł dochodów 
(art. 167), prawo władztwa podatkowego, polegającego na określeniu stawek podatków 
i  opłat lokalnych w  zakresie określonym ustawowo (art. 168), prawo do zasilania budżetów 
JST środkami pochodzącymi z trzech rodzajów źródeł: (1) dochodów własnych, (2) subwencji 
ogólnych, (3) dotacji celowych z budżetu (art. 167). 

Ustawą szczegółowo regulującą źródła dochodów JST oraz zasady ustalania i gromadzenia tych 
dochodów określa Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm., dalej: „Ustawa o dochodach JST”).

Zgodnie z art. 4 Ustawy o dochodach JST źródłami dochodów własnych gminy są m.in. wpływy 
z następujących podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, 
dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w  formie karty podatkowej, od spadków 
i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, źródłami dochodów własnych gminy są 
wpływy z opłat, w szczególności z tytułu opłaty eksploatacyjnej w części określonej w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm., dalej: 

11. Obecny system opodatkowania 
wydobycia węglowodorów w Polsce 
z perspektywy jednostek samorządu 
terytorialnego
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„Prawo geologiczne i górnicze”). Gminy mają także udział we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, 
w wysokości, co do zasady, 39,34% tych wpływów (podana wysokość procentowego udziału 
jest nieznacznie zmniejszana w  oparciu o  statystykę przyjęć do domów opieki społecznej) 
oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego 
podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, w wysokości 6,71% tych wpływów.

Do źródeł dochodów własnych powiatu, zgodnie z art. 5 Ustawy o dochodach JST należą m.in. 
wpływy z  opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych prze-
pisów oraz udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu 
wynosi 10,25%, a wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 
od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

Natomiast źródłami dochodów własnych województwa są m.in. udział w  wysokości 1,60% 
we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku 
zamieszkałych na obszarze województwa oraz udział w  wysokości 14,75% we wpływach 
z  podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających 
siedzibę na obszarze województwa.

Obecny system opodatkowania działalności w zakresie 
poszukiwania i wydobywania węglowodorów

Obecnie w  Polsce nie istnieje specjalny system opodatkowania działalności polegającej na 
poszukiwaniu i wydobywaniu węglowodorów. Oznacza to, że podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą polegającą na poszukiwaniu i wydobywaniu węglowodorów podlegają opodatko-
waniu na zasadach ogólnych, tak jak każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

W związku z prowadzeniem działalności w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowo-
dorów, JST mogą liczyć na zwiększenie się ich dochodów z takich źródeł jak wzrost wpływów 
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu opłat regulowanych przez Prawo 
geologiczne i górnicze oraz z tytułu podatku od nieruchomości.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
podatku dochodowego od osób prawnych

Należy wskazać, że firmy działające w  branży wydobywczej posiadają zazwyczaj siedzibę 
w dużych miastach. Źródłem dochodu JST jest udział we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej 
JST. Tym samym JST, na terenie których będą prowadzone prace poszukiwawcze, górnicze 
i wiertnicze niezwykle rzadko będą miały udział z wpływów z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych związanych z  poszukiwaniem i  wydobywaniem węglowodorów. Zyskają 
na tym gminy, powiaty i województwa, w których firmy z branży wydobywczej mają siedzibę. 

Inne zasady określania udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób praw-
nych obowiązują, gdy na obszarze JST położony jest zakład (oddział) osoby prawnej lub zagra-
niczny zakład. 

Jeżeli na obszarze JST położony jest zakład (oddział) osoby prawnej, a siedziba osoby prawnej 
położona jest na obszarze innej JST, wówczas część dochodu z tytułu udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób prawnych jest przekazywana do budżetu JST, na obszarze 
której znajduje się zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na 
podstawie umowy o pracę. Zakład (oddział) definiowany jest jako określone w umowie o prace 
miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze JST innej niż JST właściwa dla siedziby 
podatnika. 

W przypadku gdy zagraniczny podmiot prowadzi w Polsce działalność gospodarczą poprzez 
położny w Polsce zagraniczny zakład, część dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych jest przekazywana do budżetu JST, na obszarze której wyko-
nują pracę, na podstawie umowy o pracę, osoby zatrudnione przez ten podmiot zagraniczny 
lub ten zakład na terytorium Polski. 

Dla JST, na obszarze których będzie poszukiwany, a potem wydobywany gaz niekonwencjo-
nalny, wyżej omówione regulacje skutkują tym, że JST będą posiadały udział w  dochodach 
z  tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płaconego przez zakłady (oddziały) lub 
zakłady zagraniczne osób prawnych, tylko wtedy, gdy firmy prowadzące prace z zakresu poszu-
kiwania i wydobywania węglowodorów zatrudnią na podstawie umowy o pracę pracowników, 
a jako miejsce wykonywania pracy zostanie wskazane miejsce położone na obszarze danej JST.

Dochody gmin z tytułu opłat z Prawa geologicznego 
i górniczego

Potencjalnie największe wpływy budżetowe związane z wydobywaniem gazu niekonwencjo-
nalnego mogą osiągnąć gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu innych opłat regu-
lowanych przez Prawo geologiczne i górnicze.

Zgodnie z  zobowiązującymi od 1 stycznia 2012  r. przepisami Prawa geologicznego i  górni-
czego, przedsiębiorca, który uzyska koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin 
będzie zobowiązany wnieść opłatę ustaloną w koncesji, jako iloczyn stawki opłaty oraz wyra-
żonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją. Stawka opłaty za 
działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla węglo-
wodorów 105,81 zł. Przy czym stawka opłaty za działalność w  zakresie rozpoznawania złóż 
kopalin lub łącznie za działalność w  zakresie poszukiwania i  rozpoznawania złóż kopalin 
wynosi dwukrotność stawki, czyli 211,62 zł. W przypadku wydłużenia czasu obowiązywania 
koncesji organ koncesyjny ustala opłatę jeszcze raz. 

Na przedsiębiorcy, który uzyska koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, ciąży obowiązek 
wnoszenia opłaty eksploatacyjnej, ustalanej jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny 
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wydobytej, ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat 
eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do Prawa geolo-
gicznego i  górniczego. Wysokość stawki dla gazu ziemnego wysokometanowego wynosi 
5,89 zł za 1 tys. m3 gazu, a dla pozostałego gazu ziemnego 4,90 zł za 1 tys. m3 gazu. Ponadto 
w przypadku wydobycia kopaliny towarzyszącej oraz kopaliny współwystępującej wydobytej 
ze złoża węglowodorów opłata eksploatacyjna jest ustalana w wysokości połowy stawki dla 
kopaliny głównej. 

Kolejną opłatą przewidzianą przez Prawo geologiczne i górnicze jest tzw. opłata dodatkowa. 
W  przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność z  rażącym naruszeniem warunków 
określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych, opłata dodatkowa 
jest ustalana w drodze decyzji odpowiednio organu koncesyjnego lub organu administracji 
geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych. Ponadto art. 140 Prawa geolo-
gicznego i  górniczego przewiduje opłatę podwyższoną za wykonywanie działalności bez 
wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych.

Wpływy z  tytułu wymienionych opłat w  60% stanowią dochód gminy, na terenie której 
jest prowadzona działalność, a  w  40% stanowią dochód Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Jeżeli działalność jest prowadzona na terenie więcej niż 
jednej gminy, opłaty stanowią dochód gmin proporcjonalnie do wielkości powierzchni terenu 
objętego działalnością oraz ilości wydobytej kopaliny. 

Można oszacować potencjalne wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej dla gmin posługując się 
prognozowanymi wielkościami złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce. 

Zgodnie z  bardzo ostrożnymi i  wstępnymi szacunkami raportu przygotowanego przez 
Państwowy Instytutu Geologiczny «Zasoby wydobywalne gazu ziemnego i  ropy naftowej 
w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w basenie bałtycko-podlasko-lubelski w Polsce» 
zasoby gazu niekonwencjonalnego w Polsce wynoszą od 346 mld m³ do 768 mld m³. 

Zakładając czysto hipotetycznie, że w długim okresie czasu wydobycie gazu niekonwencjo-
nalnego w Polsce wyniesie 750 mld m3, a wydobywany gaz ziemny będzie wysokometanowy, 
łączne dochody gmin z  tytułu opłaty eksploatacyjnej mogą wynieść około 2,7 mld złotych. 
Wymaga jednak podkreślenia, że opłaty eksploatacyjne są płacone dopiero na etapie wydo-
bywania węglowodorów, a wydobycie gazu niekonwencjonalnego na skalę komercyjną może 
nastąpić w Polsce dopiero za kilka, a nawet kilkanaście, lat. 

Dochody gmin z tytułu podatku od nieruchomości

Przy obecnym systemie opodatkowania działalności wydobywczej, gmina na terenie której 
prowadzone są prace poszukiwawcze i  wydobywcze potencjalnie może czerpać dochody 
z  tytułu podatku od nieruchomości, ponieważ urządzenia, maszyny oraz instalacje służące 
do poszukiwania i wydobywania węglowodorów, trwale związane z gruntem, znajdujące się 

na powierzchni ziemi lub pod powierzchnią ziemi, mogą zostać uznane za budowle w rozu-
mieniu prawa budowlanego. 

Budowle podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w wysokości nie wyższej niż 2%. 
Rada gminy w drodze uchwały może zróżnicować wysokość stawki podatku od nieruchomości dla 
budowli. Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej stanowi wartość budowli i ich części, stanowiąca podstawę obliczania amorty-
zacji w danym roku podatkowym zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, niepo-
mniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawą 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest ich wartość z dnia 1 stycznia roku., w którym doko-
nano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów 
amortyzacyjnych, to podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa.

Z  uwagi na wysoką wartość urządzeń oraz maszyn służących do wydobywania i  poszuki-
wania węglowodorów wpływy z tytułu podatku od nieruchomości mogą stanowić dla gmin 
znaczące, nowe źródło dochodów.

Możliwość opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów i urządzeń znajdujących 
się pod powierzchnią ziemi potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 
2011 r. w sprawie P 33/09 (Dz. U. Nr 206, poz. 1228). Trybunał Konstytucyjny orzekł wprawdzie, 
że nie można uznać za budowlę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 
podziemnego wyrobiska górniczego, ale jednocześnie stwierdził, że za budowlę można uznać 
obiekty i urządzenia zlokalizowane w tych wyrobiskach. 

Przyszły system opodatkowania wydobycia węglowodorów 
w Polsce – analiza z perspektywy jednostek samorządu 
terytorialnego
Na świecie istnieją różne systemy opodatkowania wydobycia węglowodorów. Najczęściej 
spotykane systemy to systemy oparte na specjalnym dochodowym podatku wydobywczym, 
systemy oparte na należnościach licencyjnych, systemy oparte na tzw. production sharing 
agreement oraz systemy mieszane.

Obecnie w  Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem ustawy o  wydoby-
waniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i  Funduszu Węglowodorowym. Projekt do dnia 
przygotowania niniejszej publikacji nie został publicznie udostępniony. 

Trudno przewidzieć, który system wybierze polski rząd. Pierwszy poselski projekt ustawy 
dotyczący opodatkowania wydobycia węglowodorów został złożony w  Sejmie już 14 listo-
pada 2011 r. Projekt został zatytułowany jako projekt ustawy o wykonywaniu prawa własności 
górniczej przez Skarb Państwa w  zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzenia 
Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza. Projekt przewidywał utworzenie spółki celowej działa-
jącej pod firmą «Staszic» S.A., wszystkie akcje w spółce objąłby Skarb Państwa. Ponadto w celu 
gromadzenia i inwestowania środków Skarbu Państwa z tytułu wykonywania prawa własności 
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górniczej w  zakresie wydobywania węglowodorów, miałby zostać utworzony Fundusz im. 
Ignacego Łukaszewicza. Tym samym dochody Skarbu Państwa z  działalności wydobywczej 
nie trafiałyby bezpośrednio do budżetu państwa, a na specjalnie utworzony fundusz celowy. 
Projekt ten nie przewidywał zwiększenia udziału JST we wpływach z  tytułu wydobywania 
węglowodorów. 

Z punktu widzenia JST, na terenie których prowadzona jest działalność w zakresie poszukiwania 
i wydobywania węglowodorów, najbardziej korzystnym system opodatkowania byłby system, 
który przyznawałby JST bezpośredni udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego albo 
z tytułu specjalnego podatku wydobywczego od tej działalności. Jak zostało już wspomniane, 
obecnie ustawa o  dochodach JST uzależnia udział JST we wpływach z  podatku dochodo-
wego od osób prawnych od tego czy siedziba podatnika znajduje się na obszarze danej JST. 
Tym samym, przyszły system opodatkowania wydobycia węglowodorów musiałby odejść od 
obecnie obowiązującej zasady na rzecz regulacji, zgodnie z którą we wpływach z tytułu podatku 
dochodowego partycypowałyby JST, na terenie których położone są eksploatowane złoża. 

Ten sam efekt można osiągnąć uzależniając stawkę obecnie obowiązującej opłaty eksplo-
atacyjnej, uregulowanej w  Prawie geologicznym i  górniczym, od cen rynkowych surowca, 
pozostawiając wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu opłaty na aktualnym poziomie. 
Takie rozwiązanie jest proste do zrealizowania na poziomie legislacyjnym oraz jest niezwykle 
korzystne dla gmin, ponieważ pozwalałoby im czerpać korzyści ze wzrostu cen surowca na 
światowych rynkach.

Najmniej korzystnym rozwiązaniem z  punktu widzenia JST byłoby wprowadzenie systemu 
opodatkowania wydobycia węglowodorów pomijającego element redystrybucji przychodów 
z  tytułu wydobycia węglowodorów na rzecz JST. Takie rozwiązanie możliwe jest na gruncie 
każdego systemu opodatkowania wydobycia węglowodorów, zarówno przy specjalnym 
podatku wydobywczym, należnościach licencyjnych, production sharing agreement czy przy 
powołaniu specjalnego funduszu celowego.

Konkludując, obecny system podatkowy pozwala JST w  ograniczonym zakresie uzyskiwać 
dodatkowe dochody w związku z prowadzoną na ich obszarze działalnością w zakresie poszu-
kiwania i wydobywania węglowodorów. Największe korzyści mogą uzyskać gminy, ponieważ 
wpływy z  tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego oraz podatku od nierucho-
mości stanowią ich dochody własne. 

Przyszły system opodatkowania wydobycia węglowodorów powinien zapewnić JST, na terenie 
których prowadzana jest działalność w  zakresie poszukiwania i  wydobywania węglowodorów, 
bezpośredni udział we wpływach podatkowych budżetu państwa z tytułu tej działalności, nieza-
leżnie od tego jaki system opodatkowania wydobycia węglowodorów wybierze polski rząd. 

12. Analiza potencjalnych korzyści 
z wydobycia gazu niekonwencjonalnego 
dla rozwoju społeczno-ekonomicznego 
regionów Polsce z uwzględnieniem 
doświadczeń regionów, w których działają 
kopalnie gazu konwencjonalnego
Łukasz Pokrywka

Faktyczne znaczenie sektora gazu łupkowego w  Polsce będzie uzależnione od   umiejęt-
ności zarządzania przez polskie władze centralne i samorządowe, wymienionymi w rozdziale 
9. obszarami ryzyka. Do stworzenia sprawnie funkcjonującego sektora gazu łupkowego 
pomocne będzie także wyciągnięcie wniosków płynących z polskich doświadczeń wydobycia 
gazu konwencjonalnego. Choć zaznaczyć należy, że sektor ten znacznie różni się od sektora 
gazu niekonwencjonalnego, zarówno pod względem technologii wydobycia, ekonomiki złóż, 
powiązania z innymi sektorami i poziomem importochłonności – do czego nawiązywał także 
rozdział 10. 

Wstęp i uwagi metodologiczne

Eksploatacja surowców mineralnych oraz jej efekty dla gospodarki i  społeczeństwa są od 
wielu lat przedmiotem analiz w  ekonomii. Wskazuje się, że gwałtowny wzrost przychodów 
ze sprzedaży surowców generuje szybszy wzrost gospodarczy, poprawę sytuacji finansowej 
budżetu państwa, a przez to lepszą jakość usług publicznych. Obserwuje się także wyraźną 
poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez redukcję stopy bezrobocia i  wzrost zatrudnienia. 
Doświadczenia eksporterów surowców mineralnych pokazują jednak, że posiadanie bogatych 
złóż niesie ze sobą również liczne ryzyka. Wiążą się one z „wysysaniem” przez sektor wydo-
bywczy kapitału i  siły roboczej z  innych gałęzi gospodarki, a  w  rezultacie z  ograniczeniem 
możliwości rozwoju przemysłu i  usług przez kraj eksportujący surowce mineralne. Ponadto 
rząd, korzystając z dodatkowych wpływów do kasy państwa, może zaniechać równoważenia 
budżetu1. Zjawisko to nazywane jest „chorobą holenderską”.

Sektor wydobywczy nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę również na poziomie regionalnym. 
Podstawowym pozytywnym efektem tego wpływu może być wzrost aktywności gospodarczej, 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, a przez to stworzenie nowych miejsc pracy w regionie. 
Jednocześnie system podatkowy zapewnia władzom lokalnym partycypację w dochodach budże-
towych, generowanych przez kopalnie lub inne duże instalacje (np. podziemne magazyny gazu). 
Są to jednak, jak zaznaczono, potencjalne korzyści płynące z  rozwoju sektora wydobywczego 

1 E. Ticci, Extractive Industries and Local Development in the Peruvian Highlands: Socio-Economic Impacts of the Mid-1990s Mining Boom, EUI 
Working Paper RSCAS 2011/14, s. 2-3.
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w regionie. Efekt netto, a więc bilans pozytywnych i negatywnych zjawisk, których źródłem jest 
eksploracja surowców, należy rozważać w kontekście konkretnych regionów, ich pozycji wyjściowej 
i otoczenia prawno-regulacyjnego sektora wydobywczego. 

Niniejszy rozdział jest próbą określenia skali i rodzaju potencjalnego wpływu tworzącego się w Polsce 
sektora poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego na rozwój polskich regionów. Materiałem porów-
nawczym będą polskie doświadczenia z  wydobycia gazu konwencjonalnego oraz doświadczenia 
amerykańskie z  eksploatacji gazu niekonwencjonalnego, w  tym gazu łupkowego i  badania jego 
znaczenia dla gospodarki USA. W analizie polskiego sektora gazu konwencjonalnego, wzięto zatem 
pod uwagę regiony, na terenie których znajdują się kopalnie gazu (gminy i powiaty, czyli najmniejsze 
obszary, które posiadają właściwe sobie dane statystyczne). Ich charakterystykę zestawiono z innymi, 
podobnymi pod względem poziomów zurbanizowania i  rozwoju obszarami, ale bez obecności 
kopalni gazu ziemnego. Z  uwagi na miejsca, w  których obecnie eksploatuje się konwencjonalny 
gaz ziemny w Polsce, w analizie uwzględniono głównie regiony Podkarpacia i Wielkopolski. Z tym 
jednak zastrzeżeniem, że nie dokonywano krzyżowej analizy regionów podkarpackich i wielkopol-
skich z uwagi na duże różnice w poziomie ich rozwoju. Ten stan rzeczy nie wynika z obecności bądź 
braku sektora wydobywczego gazu ziemnego, ale z wielu historycznych zaszłości, a także położenia 
geograficznego i geopolitycznego. 

Przedmiotem analizy były następujące obszary: 

•	 Sytuacja na lokalnych rynkach pracy – na poziomie powiatów dostępne są jedynie dane doty-
czące stopy bezrobocia rejestrowego. Analiza wyłącznie tego wskaźnika byłaby jednak niekom-
pletna, dlatego uzupełniająco wzięto pod uwagę poziom aktywności gospodarczej w danym 
regionie. Dzięki temu określono przybliżony, choć najdokładniejszy możliwy do uzyskania przy 
dostępnych danych, poziom popytu na pracę na lokalnym rynku. Uznano, że poprawa sytuacji 
w tym obszarze jest najważniejsza z punktu widzenia mieszkańców regionu.

•	 Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego (JST) – obecność dużych 
podmiotów gospodarczych na terenie JST niesie ze sobą bezpośrednie korzyści dla budżetów 
samorządowych w postaci większych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych CIT. Do gmin wpływa także istotna część opłaty eksploatacyjnej. Na wyniki badań 
wpływać może fakt, że w tych samych kopalniach wydobywa się nie tylko gaz ziemny, ale i 
ropę naftową. Zatem łączne wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynikają z wydobycia 
obu tych surowców. Jednak określenie w jakiej części są efektem wydobycia wyłącznie gazu 
ziemnego, jest niemożliwe. Oprócz fiskalnego efektu poprawy lokalnych budżetów nie bez 
znaczenia są wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Wpływy 
z tytułu PIT do samorządowej kasy są prostą funkcją wartości lokalnego funduszu płac. Zatem 
im więcej zarabiają mieszkańcy danego regionu, tym większe korzyści czerpią władze samo-
rządowe. Rozumowanie to można odwrócić. Wówczas większe wpływy z tego podatku ozna-
czają większą zamożność lokalnego społeczeństwa. Pominięto analizę dochodów z tytułu 
podatku od nierucho mości z uwagi na fakt, że ciężar tej daniny publicznej ustalany jest przez 
władze lokalne. 

•	 Zasadność i racjonalność polityk publicznych na lokalnym poziomie – zwrócono uwagę na 
cele wydatkowania środków publicznych w samorządach, na terenie których funkcjonują 
kopalnie gazu ziemnego. Wyróżniono zatem udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem w  danym roku budżetowym. Przyjęto założenie, że wyższa wartość tego wskaź-
nika przyczynia się do lepszego wykorzystania dodatkowych dochodów budżetowych JST, 
poprawy jakości życia mieszkańców i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

•	 Potencjalny efekt obecności sektora wydobywczego w regionie – zweryfikowano rozwój 
sieci komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci gazowniczych. Należy przy tym 
jednak zauważyć, że istnienie takowej nie musi jednoznacznie przekładać się na inten-
sywne wykorzystywanie gazu ziemnego przez mieszkańców ze względu na jego rela-
tywnie wysoką cenę. 

Przy obliczaniu średniej wartości bezwzględnej użyto średniej arytmetycznej, natomiast dla 
obliczania przeciętnego poziomu względnego – średniej harmonicznej. Zastosowanie tych 
mierników jest zgodne z powszechnie przyjętą praktyką w literaturze statystyki i ekonometrii2.

Powyżej opisane części badania pozwoliły na zdiagnozowanie sytuacji gospodarczej regionów, 
w  których znajdują się kopalnie gazu ziemnego konwencjonalnego lub podziemne maga-
zyny gazu. Prócz tego podjęta została próba określenia znaczenia sektora wydobywczego 
gazu ziemnego dla całej gospodarki na poziomie makroekonomicznym. Informacje te zostały 
uwzględnione w predykcji wpływu sektora gazu łupkowego na polską gospodarkę. W analizie 
posłużono się uproszczoną metodologią badania znaczenia sektora wydobywczego, zapro-
ponowaną przez Bank Światowy. Polega ona na wyodrębnieniu sektorów, z  którymi sektor 
wydobywczy utrzymuje najbardziej intensywne kontakty gospodarcze3. Posłużono się 
w tym celu tabelą przepływów międzygałęziowych (input-outputtable). Następnie określono 
jakie znaczenie dla danego sektora mają przepływy generowane przez sektor wydobywczy. 
Rozumie się to jako relację przepływu do produkcji w danym sektorze. Kolejnym krokiem było 
przypisanie każdemu sektorowi liczby pracujących. Dzięki iloczynowi znaczenia przepływu 
do produkcji i zatrudnienia w danym sektorze, otrzymano wpływ sektora wydobywczego na 
zatrudnienie w innych sektorach.

W badaniu przyjęto pewne uproszczenia z uwagi na fakt, że sektor gazu łupkowego w Polsce 
znajduje się dopiero we wczesnej fazie rozwoju:

•	 Za stały przyjęto udział importowanych towarów i usług w kosztach sektora gazu ziemnego.

•	 Przyjęto, że wydobycie gazu niekonwencjonalnego wiązało się będzie z  podobnym 
poziomem kapitałochłonności i pracochłonności jak wydobycie gazu konwencjonalnego. 
Choć dotychczasowe doświadczenia w  zakresie poszukiwania gazu niekonwencjonal-
nego pokazują, że eksploatacja gazu łupkowego najprawdopodobniej będzie bardziej 

2 Por. T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody prognozowania rozwoju społeczno – gospodarczego, Wydawcnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, Kraków, 1982. 

3 R. Bacon, M. Kojima, Issued In estimating the employment generated by energy sector activities, The World Bank, 06.2011, s. 22.
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kapitałochłonna niż produkcja gazu konwencjonalnego, to jednak przyjęte założenie 
wynika z dużej skali niepewności związanej z wczesną fazą rozwoju sektora gazu łupko-
wego w Polsce i z wynikającą z tego trudnością w oszacowaniu realnych kosztów przyszłych 
procesów inwestycyjnych, poszukiwawczych i produkcyjnych. Założenie, przy zastrzeżeniu 
jego niedoskonałości, pozwoli jednak określić przybliżoną skalę wpływu tego sektora na 
gospodarkę Polski. W  miarę upływu czasu i  rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego 
w Polsce, szacunki przygotowywane przez Instytut Kościuszki według tej metodologii będą 
bardziej urealnione.

•	 Z uwagi na fakt, że dostępne dane przepływów międzygałęziowych dotyczą sektora wydo-
bywczego ogółem, przyjęto, że udział podsektora wydobywczego gazu ziemnego w prze-
pływach jest równy udziałowi wartości dodanej podsektora. W określeniu udziału wykorzy-
stano dane czterech spółek giełdowych i generowane przez nie wartości dodane (EBITDA 
– earnings before interests, taxes, depreciation and amortization; zysk z działalności opera-
cyjnej powiększony o amortyzację). Do całego sektora zaliczono: PGNiG SA (gaz ziemny) 
KGHM S.A. (górnictwo metali), JSW S.A. i Bogdanka S.A. (górnictwo węgla kamiennego). 

W  badaniu uwzględniono regiony z  południowo-wschodniej Polski (głównie województwo 
podkarpackie) oraz regiony z północno-wschodniej Polski (głównie województwo wielkopol-
skie, prócz tego zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie). Dla przejrzystości, w dalszej części 
niniejszego rozdziału przyjęto następujące nazewnictwo: Region Północny – okręg Zielona 
Góra i Region Południowy – okręg Sanok (Duże Regiony). W każdym z obu Dużych Regionów 
wyodrębniono powiaty, gminy i miejscowości, które nazwano regionami. Duże Regiony różnią 
się pomiędzy sobą nie tylko specyfiką społeczno-gospodarczą, o czym wspomniano powyżej, 
ale także stopniem aktywności PGNiG SA – zanikającą w  Regionie Południowym, a  rosnącą 
w  Północnym. Z  tego względu, przez pryzmat dynamiki zmian społeczno-gospodarczych, 
większą uwagę należy zwrócić na Region Północny. Niemniej jednak, doświadczenia Regionu 
Południowego również winny być przedmiotem analizy. Wyniki osiągane przez poszczególne 
regiony mogą być niejednoznaczne, wskazując na różne kierunki zmian, mimo podobnej 
obecności dużego podmiotu, jakim jest PGNiG SA Z uwagi na ten fakt, duże znaczenie przy-
pisano nie tylko samej obecności kopalni gazu ziemnego, ale również interakcjom z lokalnym 
otoczeniem, w tym głównie z władzami samorządowymi.

Wyniki analizy 

Wpływ na dochody samorządowe

Jak zostało przedstawione w  poprzednim rozdziale, gminy i  powiaty osiągają dochody 
z  udziału w  podatkach dochodowych (PIT i  CIT) oraz z  podatku od nieruchomości i  opłaty 
eksploatacyjnej. W badaniu wpływu wydobycia gazu konwencjonalnego w Polsce na dochody 
samorządowe, uwzględniono dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetów JST za 
2010 r. – najbardziej aktualne dostępne dane w chwili prowadzonych prac badawczych. Można 
uznać, że 2010 r. był przeciętnym rokiem z punktu widzenia tempa wzrostu gospodarczego 
w Polsce. Wzrost gospodarczy wyniósł 3,8% w stosunku do roku poprzedniego, a więc niewiele 

poniżej poziomu produkcji potencjalnej, szacowanej dla naszego kraju w przedziale 4,0-4,5%. 
Mając na uwadze fakt, że wielkość dochodów samorządowych z tytułu podatków dochodo-
wych jest silnie skorelowana ze wzrostem PKB dla całego kraju, dane za 2010 r. można uznać 
za reprezentatywne zarówno dla okresów recesji, jak i dynamicznego wzrostu gospodarczego. 
Jednocześnie, w badanym okresie obowiązywały nowe stopy podatku dochodowego PIT (dwa 
progi: 18% i 32% vs. trzy progi przed zmianami: 19%, 30% i 40%). 

W  analizie wpływu sektora gazu ziemnego na wielkość dochodów samorządowych, wzięto 
pod uwagę relację dochodów do liczby mieszkańców JST. Dzięki temu wyniki budżetowe 
poszczególnych samorządów mogą być ze sobą porównywane także wówczas, gdy samo-
rządy różnią się między sobą liczbą mieszkańców i wielkością budżetów.

Wyniki z  wykonania budżetów JST w  Regionie Południowym świadczą o  tym, że obecność 
kopalni lub podziemnego magazynu gazu, nie wpływa na dochody ogółem. Średnio dochody 
ogółem są mniejsze o ok. 3%, w porównaniu do podobnych gmin z południowo-wschodniej 
Polski, w  których nie ma kopalń gazu ziemnego. Ciekawych wniosków dostarcza jednak 
pogłębiona analiza struktury dochodów gminnych. Otóż w Regionie Południowym dochody 
własne JST, na terenie których działa sektor wydobywczy gazu ziemnego, są większe o  ok 
6% w  porównaniu do tych samorządów bez kopalń gazu ziemnego. Wynika to z  faktu, że 
samorządy czerpią korzyści fiskalne z  obecności sektora wydobywczego gazu ziemnego. 
Dochody samorządowe z tytułu podatku PIT są w nich wyższe o ok. 12%, z tytułu podatku CIT 
są wyższe o 48%, a dochody z tytułu innych podatków pobieranych na podstawie odrębnych 
ustaw są wyższe o 38%. Należy jednak mieć na uwadze, że w ujęciu wartościowym udział gmin 

Tabela 12.1. Porównanie dochodów JST w 2010 r.  
Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki na podstawie danych GUS

Woj. Gmina dochody ogółem dochody własne dochody 
własne – PIT

dochody 
własne – CIT

dochody własne – 
pozostałe podatki

Po
dk

ar
pa

ck
ie

Średnia dla gmin z kopalnią 
gazu w PLN (A) 2970,42 927,24 251,91 13,07 401,38

Średnia dla gmin bez 
kopalni gazu w PLN (B) 3053,79 871,55 224,77 8,81 290,82

A/B 0,97 1,06 1,12 1,48 1,38

W
iel

ko
po

lsk
ie

Średnia dla gmin z kopalnią 
gazu w PLN (A) 2522,80 1202,14 368,73 23,34 494,50

Średnia dla gmin bez 
kopalni gazu w PLN (B) 2546,05 1266,33 405,50 25,93 501,00

A/B 0,99 0,95 0,91 0,90 0,99

Za
ch

od
ni

o-
 

po
m

or
sk

ie

Średnia dla gmin z kopalnią 
gazu w PLN (A) 3156,86 1807,26 302,62 17,39 676,62

Średnia dla gmin bez 
kopalni gazu w PLN (B) 3038,30 1535,75 342,41 19,85 638,50

A/B 1,04 1,18 0,88 0,88 1,06

Ku
jaw

sk
o  

- p
om

or
sk

ie

Średnia dla gmin z kopalnią 
gazu w PLN (A) 2635,75 1260,51 332,03 35,88 628,17

Średnia dla gmin bez 
kopalni gazu w PLN (B) 2805,94 1190,89 309,14 21,97 471,26

A/B 0,94 1,06 1,07 1,63 1,33
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w podatku CIT jest znikomy – w gminach z sektorem wydobywczym gazu ziemnego dochody 
z  tego tytułu, w  przeliczeniu na jednego mieszkańca, przekraczają niewiele ponad 13  zł, 
podczas gdy dochody ogółem wynoszą niespełna 3 tys. zł. Warte podkreślenia są natomiast 
dochody z tytułu pozostałych podatków, które w ujęciu wartościowym przynoszą nieco ponad 
400 zł na jednego mieszkańca. 

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, że dochody własne stanowią istotną, ale nie 
jedyną część dochodów samorządowych – w  badanych gminach udział ten wynosi 31%. 
Pozostała część dochodów to dotacje i subwencje, w tym tzw. janosikowe. Jest to rekompen-
sata płacona przez bogatsze samorządy na rzecz biedniejszych. Za bogate rozumie się te, na 
terenie których znajdują się siedziby przedsiębiorstw płacących podatek dochodowy CIT oraz 
te, które za miejsce zamieszkania wybrali sobie dobrze zarabiający pracownicy. Tym samym 
analizowane gminy z obecnością sektora wydobywczego tracą część subwencji, płacąc jedno-
cześnie na ogólnokrajowy fundusz, z  którego wypłacane są subwencje dla biedniejszych 
samorządów. 

Opisane powyżej zasady równoważenia poziomu dochodów z  tytułu podatku dochodo-
wego CIT i  PIT powodują, że pomimo znacznego wzrostu wpływów podatkowych, poziom 
dochodów ogółem nie ulega zmianie. Należy podkreślić, że wzrost dochodów podatkowych 
jednoznacznie generowany jest dzięki obecności sektora wydobywczego gazu ziemnego 
(głównie w postaci obecności w regionie oddziałów spółki PGNiG SA z siedzibą w Warszawie). 
Zatem władzom lokalnym, na terenach których działają przedsiębiorstwa eksploatujące 
złoża naturalne, winno zależeć na zmianach legislacyjnych zmierzających do ograniczenia 
transferów międzyregionalnych. Dotyczy to nie tylko obecnie funkcjonujących kopalń gazu 
konwencjonalnego, ale całego sektora wydobywczego, włączając w  to przyszły sektor gazu 
łupkowego. Ponadto, jak wskazują badacze stabilności różnych źródeł dochodów samorządo-
wych, dochody własne charakteryzują się najwyższym poziomem przewidywalności i odpor-
ności na zmiany polityczne na szczeblu centralnym, będące poza wpływami władz lokalnych. 
Zatem kształtowania się dochodów ogółem w gminach, na terenie których działa sektor wydo-
bywczy, nie należy oddzielać od poziomu dochodów własnych, na których maksymalizacji 
powinno zależeć władzom samorządowym. 

Inaczej sytuacja wygląda w  przypadku drugiego Dużego Regionu – Północnego. W  tym 
wypadku trudno jest wskazać jednoznaczną zależność pomiędzy obecnością przedsiębiorstw 
sektora wydobywczego gazu ziemnego, a poprawą dochodów samorządowych. W wojewódz-
twie wielkopolskim sprawozdania z wykonania budżetów JST pokazują bowiem, że w gminach, 
na terenie których funkcjonują kopalnie gazu konwencjonalnego, dochody ogółem są niemal 
identyczne jak w innych, porównywalnych gminach tego regionu. Co więcej, w odróżnieniu 
od sytuacji na południu kraju, pozytywne efekty obecności sektora wydobywczego nie są 
dostrzegalne nawet na poziomie zdezagregowanym dochodów z tytułu podatków. Dochody 
własne są niższe na tych terenach o 5% w porównaniu do innych podobnych samorządów, 
natomiast wpływy z tytułu podatków dochodowych PIT i CIT aż o 10%. Na poziomie średniej 
dla regionu utrzymuje się jedynie wysokość wpływów z pozostałych podatków.

Szukając potencjalnych wyjaśnień tego zjawiska, można wskazać na zyskowność przedsię-
biorstw wydobywczych na tym terenie oraz na specyfikę bazy porównawczej. Po pierwsze, 
wydobycie gazu ziemnego na terenie Wielkopolski rozpoczęto znacznie później niż na 
Podkarpaciu. Można zatem tłumaczyć niskie dochody podatkowe gmin tym, że trwa jeszcze 
okres, w którym przedsiębiorstwa wydobywcze nie uzyskały zwrotu z inwestycji. Innymi słowy, 
poniesione nakłady inwestycyjne na poszukiwanie i  wydobycie tego surowca nie zostały 
pokryte przychodami z  jego sprzedaży. Należy także pamiętać, że przedsiębiorstwa mogą 
rozliczać poniesione straty z działalności gospodarczej przez maksymalnie pięć kolejnych lat 
w ten sposób, że zmniejsza się dochód podlegający opodatkowaniu. W konsekwencji nato-
miast, samorząd nie osiąga dodatkowych wpływów podatkowych. Po drugie, Wielkopolska 
utożsamiana jest z relatywnie wysoką aktywnością gospodarczą. Tym samym, inne porówny-
walne samorządy osiągają korzyści z tego tytułu, a gminy na terenie których działają kopalnie 
gazu ziemnego nie są w  stanie wygenerować wobec nich przewagi. W  dalszej części pracy 
problematyka ta zostanie pogłębiona. Po trzecie, niskie dochody z tytułu podatku dochodo-
wego PIT mogą wynikać z faktu, że pracownicy zatrudnieni przy wydobyciu gazu ziemnego 
pochodzą z innych regionów. 

Niemniej jednak, jedna z gmin województwa wielkopolskiego zasługuje na szczególną uwagę 
– Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim. Na jej terenie znajduje się złoże Paproć i dobrze 
prosperująca kopalnia gazu ziemnego, która przynosi znaczące korzyści dla samorządu teryto-
rialnego. Dochody własne Nowego Tomyśla są większe o 14% w porównaniu do innych gmin 
miejsko-wiejskich tegoż województwa. O tyle samo większe są wpływy z tytułu podatków na 
mocy odrębnych ustaw. Za to wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT są znacząco wyższe: 
odpowiednio o 41% i 84%. Niestety, mechanizm równoważenia dochodów samorządowych – 
opisane powyżej janosikowe – powoduje, że obecność kopalni gazu ziemnego nie powoduje 
wzrostu ogólnego poziomu dochodów. Te, są bowiem mniejsze w Nowym Tomyślu o ok. 5% 
w  porównaniu z  innymi podobnymi gminami. Trzeba jednak mieć na uwadze wspomniany 
stabilny charakter dochodów własnych, które w  przeciwieństwie do subwencji i  dotacji nie 
zależą od dyskrecjonalnej polityki szczebla centralnego.

Kolejną gminą wartą uwagi jest Dębno w powiecie myśliborskim w województwie zachodnio-
pomorskim. Znajdujące się na jej terenie złoże BMB (Barnówko – Mostno – Buszów) uważane jest 
za największe w Polsce, a wolumen wydobywanego w kopalni Dębno gazu ziemnego stanowi 
znaczną część rocznego wydobycia tego surowca w Polsce ogółem4. Fakt ten nie pozostaje bez 
wpływu na dochody samorządowe. Dochody własne są wyższe o ok. 18% w zestawieniu ze średnią 
z porównywalnych regionów województwa zachodniopomorskiego. Wynika to głównie z osiąga-
nych wysokich dochodów z pozostałych podatków nałożonych na mocy odrębnych ustaw, w tym 
z opłaty eksploatacyjnej (jej dokładne omówienie zawarte jest w dalszej części rozdziału). W Dębnie 
dochody z tego tytułu są większe o ok. 6% w porównaniu z analogicznymi gminami województwa 
zachodniopomorskiego. Warto przy tym zwrócić uwagę na wartość tych wpływów w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca – kwota 677 zł jest zdecydowanie najwyższą spośród badanych gmin. Tak 
duża kopalnia nie generuje jednak znaczących dochodów z tytułu podatków dochodowych PIT 
i CIT – dochody są mniejsze o ok. 10%. Jako przyczynę tego stanu rzeczy, można przyjąć podobnie 

4 Szejk, PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, Nr 12/2008, s. 14.
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jak w przypadku regionów województwa wielkopolskiego, krótki okres funkcjonowania kopalni 
– od 2000  r. W  rezultacie, dochody uzyskiwane przez Dębno z  opłaty eksploatacyjnej wespół 
z subwencją ogólną (skutek niskich dochodów z tytułu PIT i CIT) powodują, że dochody ogółem tej 
gminy są większe o 4% w porównaniu do analogicznych regionów województwa.

Innym ciekawym regionem jest gmina Mogilno położona w powiecie mogileńskim w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Na jej terenie znajduje się podziemny magazyn gazu. Wyniki budżetowe 
Mogilna pokazują, że instalacje te także niosą ze sobą znaczące korzyści dla finansów lokalnych. 
Dochody własne Mogilna przewyższają średni poziom z porównywalnych gmin województwa o 6%. 
Nieznacznie większe, bo o 7%, są dochody z tytułu podatku PIT. Znacząco większe, o 63%, są nato-
miast dochody z tytułu podatku CIT, osiągając przy tym relatywnie dużą wartość (blisko 36 zł) w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca. Podobnie jak poprzednia analizowana gmina, Mogilno osiąga 
wysokie dochody podatkowe ustanowione odrębnymi ustawami – przewyższa średnią w  woje-
wództwie o 33%, osiągając wartość zbliżoną do Dębna – blisko 630 zł na osobę. Efektem wysokich 
dochodów podatkowych są jednak niewielkie wysokości janosikowego – rezultatem są niższe o 6% 
dochody ogółem w porównaniu do innych gmin województwa.

Istotne dla budżetów samorządowych są wpływy z tytułu tzw. opłaty eksploatacyjnej. Została ona 
wprowadzona na mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a jej wysokość zależy od ilości wydo-
bytego surowca i  jego rodzaju (w przypadku podziemnych magazynów gazu – od ilości surowca 
wprowadzonego do górotworu). 60% opłaty eksploatacyjnej trafia do JST, a  pozostała część do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy zaznaczyć, że wysokość 

Tabela 12.2. JST z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2010 roku.  
Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki na podstawie danych GUS

Gmina Wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej w PLN (A) Dochody ogółem w PLN (B) A/B [%]

Dębno 8 251 628 65 378 629 12,6%
Kościan 1 298 102 39 650 503 3,3%
Mogilno 1 107 105 65 980 621 1,7%
Nowy Tomyśl 884 214 60 301 172 1,5%
Wąsosz 526 586 25 837 010 2,0%
Rokietnica 497 641 11 243 111 4,4%
Rzeszów 485 172 698 981 504 0,1%
Przemyśl 388 754 28 816 137 1,3%
Żurawica 362 580 30 463 625 1,2%
Markowa 340 797 15 998 524 2,1%
Sędziszów Małopolski 274 885 57 959 982 0,5%
Krośnice 220 837 26 379 646 0,8%
Medyka 210 388 19 861 094 1,1%
Niechlów 166 701 14 732 651 1,1%
Odolanów 93 786 34 023 214 0,3%
Krasne 76 520 27 767 340 0,3%
Grodzisk Wielkopolski 75 077 47 549 240 0,2%

opłaty eksploatacyjnej w obecnych warunkach nie jest wysoka, z uwagi na wielkość złóż gazu ziem-
nego. Wydobycie gazu niekonwencjonalnego może tę sytuację diametralnie zmienić. W gminach 
na terenie całego kraju (średnia dla gmin miejsko-wiejskich, zwykle na takich terenach znajdują się 
kopalnie gazu ziemnego) udział dochodów z opłaty eksploatacyjnej w dochodach ogółem wynosi 
ok. 0,4%. Pod względem zarówno wartościowym, jak i  procentowym, najwyższe wpływy z  tego 
tytułu odnotowane zostały w  Dębnie, a  więc obecnie największej kopalni gazu ziemnego i  ropy 
naftowej w Polsce. W 2010 r. wyniosły one niespełna 8,3 mln zł przy budżecie na poziomie 65 mln zł. 
Daje to znaczący udział opłaty eksploatacyjnej w dochodach ogółem na poziomie 12,6%, czyli ponad 
trzydziestokrotnie więcej niż średnio w całym kraju. Następną gminą, na terenie której wydobywany 
jest gaz ziemny, i która osiąga wysokie dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, jest Kościan (Kopalnia 
Kościan i Brońsko). W ujęciu wartościowym w 2010 r. gmina uzyskała 1,3 mln zł, co stanowiło 3,3% 
dochodów ogółem. Także Mogilno, gdzie znajduje się podziemny magazyn gazu, osiągnęło z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej 1,1 mln zł, co stanowiło 1,7% dochodów ogółem tej gminy w 2010 r. 

Podsumowując, gminy na terenie których wydobywa się obecnie konwencjonalny gaz ziemny 
osiągają wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej średnio na poziomie niespełna 1% dochodów 
ogółem. Nie jest to imponujący udział w budżecie, jednak 2,5-krotnie wyższy, niż w pozostałych 
gminach na terenie Polski, które osiągają wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Ponadto, na zani-
żenie średniej wpływ mają gminy Regionu Południowego, których złoża są już na wyczerpaniu, 
stąd wysokości opłaty eksploatacyjnej także są niewielkie. 

Wydatki samorządowe

Z  punktu widzenia mieszkańców, ważne jest, aby wyższe dochody samorządowe wydatko-
wane były na prorozwojowe inwestycje, które mogą pełnić dwojaką funkcję. Po pierwsze, mogą 
podnosić atrakcyjność inwestycyjną regionu, szczególnie dla prywatnych inwestorów, którzy 
skłonni będą tworzyć nowe miejsca pracy. Po drugie natomiast, mogą poprawiać jakość życia 
lokalnych społeczności poprzez budowę instalacji obniżających uciążliwość aktywności gospo-
darczej dla środowiska (np. oczyszczalni ścieków), czy korzystne połączenia z  dużymi ośrod-
kami miejskimi. Trudno wskazać narzędzie, które umożliwiłoby selekcję inwestycji zbliżających 
do osiągnięcia powyższych celów, dlatego dla dalszej analizy ilościowej posłużono się udziałem 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.

W  Regionie Południowym, gminy, na terenie których znajdują się kopalnie lub podziemne 
magazyny gazu, znacznie więcej swoich wydatków przeznaczają na inwestycje. Udział 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem przekracza 22%. W pozostałych, porównywal-
nych gminach średnia wartość tego wskaźnika wyniosła jedynie 17,5%. Wśród dziesięciu bada-
nych gmin, na terenie których znajdują się kopalnie lub podziemne magazyny gazu, jedynie 
w trzech udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem był mniejszy od granicy 20%: 
w Rokietnicy, Lubaczowie i Żurawicy. Z kolei w sześciu gminach wartość omawianego wskaź-
nika przekroczyła 25%, z czego najwyższy 36% osiągnięty został w Markowej.

W Regionie Północnym działalność inwestycyjna samorządów, które czerpią dodatkowe dochody 
z  obecności kopalni lub podziemnego magazynu gazu także są zauważalne. W  województwie 
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wielkopolskim gminy te przeznaczają średnio 15% swoich wydatków na inwestycje, ale inne porów-
nywalne samorządy nieco więcej – 16%. Warto przy tym zwrócić uwagę na bardzo duże zróżnicowanie 
tego wskaźnika: wartości w poszczególnych gminach wahają się od 1% do 42%, odchylenie standar-
dowe wynosi blisko 9%, a tym samym współczynnik zmienności aż 54%. Jednak różnice jednego 
punktu procentowego nie są istotne. Dwie gminy z kopalniami gazu ziemnego szczególnie niewiele 
inwestują: Odolanów (12%) i Kościan (9%). Tymczasem władze gmin Sośnie i Grodzisk Wielkopolski 
przeznaczają na inwestycje 25% wydatków ogółem, zatem znacznie powyżej poziomu odniesienia, 
a włodarze Nowego Tomyśla blisko przeciętnej wartości wskaźnika w województwie – 17%.

Działalność inwestycyjna prowadzona przez władze Mogilna także jest zauważalna – wydatki 
inwestycyjne stanowią 22% wydatków ogółem, przy średniej w  województwie kujawsko-
-pomorskim na poziomie 18%. Natomiast samorządowcy z Dębna przeznaczają na inwestycje 
jedynie 16%, czyli nieznacznie mniej niż wynosi przeciętna wartość tego wskaźnika w woje-
wództwie zachodnio-pomorskim (17%). Warto i w tym przypadku dodać, że rozstęp wartości 
jest znaczący – od 4% do 65%. Odchylenie standardowe wyniosło 11%, a współczynnik zmien-
ności aż 65%. Tym samym różnica jednego punktu procentowego, podobnie jak w przypadku 
województwa wielkopolskiego, jest nieistotna statystycznie.

Tabela 12.3. Wydatki inwestycyjne JST w 2010 r.  
Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki na podstawie danych GUS

Woj. Gmina Udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem [%]

Podkarpackie

Średnia dla gmin bez kopalni gazu 17,8%
Średnia dla gmin z kopalnią gazu 22,1%
Rokietnica 13,1%
Lubaczów 17,6%
Medyka 26,0%
Przemyśl 28,7%
Żurawica 14,8%
Przemyśl 20,8%
Markowa 36,0%
Żołynia 25,6%
Krasne 29,2%
Jeżowe 35,0%

Wielkopolskie

Średnia dla gmin bez kopalni gazu 16,0%
Średnia dla gmin z kopalnią gazu 14,9%
Odolanów 11,7%
Sośnie 25,5%
Grodzisk Wielkopolski 24,7%
Kościan 8,9%
Nowy Tomyśl 17,0%

Zachodniopomorskie
Średnia dla gmin bez kopalni gazu 17,1%
Gmina z kopalnią gazu ziemnego Dębno 16,3%

Kujawsko-pomorskie
Średnia dla gmin bez kopalni gazu 18,0%
Gmina z PMG Mogilno 21,5%

Zamożność lokalnych społeczności

Wpływy z podatków do budżetów samorządowych poza funkcją fiskalną dają także informacje 
o zarobkach mieszkańców danego regionu5. Jak bowiem wspomniano we wstępie, wpływy do 
budżetu samorządowego są prostą funkcją lokalnego funduszu płac. Zatem wyższe dochody 
z tytułu podatku PIT w przeliczeniu na jednego mieszkańca świadczą o wyższych zarobkach. Te 
z kolei w gminach, na terenie których działają kopalnie gazu ziemnego, można wiązać z akty-
wizacją lokalnego rynku pracy, a w konsekwencji z wyższymi zarobkami. 

Na Wykresie 1. przedstawiono wyniki analiz lokalnych funduszy płac w 17 gminach, na terenie 
których znajdują się kopalnie lub podziemne magazyny gazu w  Polsce. Użyty wskaźnik jest 
analogiczny do tego z Tabeli 1., zatem im większa wartość, tym zarobki lokalnej społeczności 
są wyższe w porównaniu do innych gmin. Średnia harmoniczna dla wszystkich 16 regionów 
nie daje jednoznacznie pozytywnej odpowiedzi – jest ona niższa o  jeden punkt procentowy 
w porównaniu do regionów bez kopalni gazu ziemnego. Jednak wartości wskaźnika poniżej 
jedności odnotowano tylko w  pięciu gminach: w  trzech z  województwa podkarpackiego 
i dwóch z województwa wielkopolskiego. Pozostałe 11 osiągnęło lepsze wyniki niż porówny-
walne regiony z danego województwa. Najlepsze wyniki odnotowano w Przemyślu (1,56) co 
jednak może zakłócać porównywalność danych ze względu na specyfikę miasta. Kolejne dwie 
gminy to Medyka (1,46) i Krasne (1,44) – obie z województwa podkarpackiego. 

5 G. Gorzelak, Szanse polskich regionów w konkurencyjnej otwartej gospodarce, Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/
Documents/99a05da07d9249eea0bd021f9d954432Szansepolskichregionwwkonkurencyjnejotwartejgospod.pdf (data dostępu: 10.06.2012).

Wykres 12.1. Zamożność lokalnych społeczności (wartość wskaźnika powyżej jedności oznacza lepsze zarobki 
w gminie w zestawieniu z porównywalnymi gminami w województwie).  
Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki na podstawie danych GUS
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W interpretacji wyników zamożności lokalnych społeczności należy mieć na względzie inten-
sywność wydobycia gazu ziemnego i liczbę zatrudnionych osób przy jego eksploatacji. Efekty 
nie dotyczą bowiem bezpośredniego zatrudnienia mieszkańców w kopalni – co może być mało 
prawdopodobne, biorąc pod uwagę konieczność posiadania specjalistycznych kwalifikacji. 
Ważne jest przede wszystkim zatrudnienie pośrednie związane z usługami, świadczonymi przez 
zewnętrzne firmy na rzecz przedsiębiorstwa wydobywczego (np. transport) a także zatrudnienie 
indukowane. To drugie polega na tworzeniu wokół kopalni sprzyjającego klimatu biznesowego 
wynikającego z napływu dużej liczby osób. Stąd może się rozwinąć sektor gastronomiczny, czy 
hotelarski, które zwykle bazują na zasobach lokalnej siły roboczej.

Biorąc pod uwagę tylko duże złoża i podziemne magazyny gazu, wyniki jednoznacznie potwier-
dzają, że obecność tych instalacji ma pozytywny wpływ na płace w regionie. Wyniki dla czterech 
gmin są następujące:
•	 w Mogilnie wysokość wynagrodzeń jest wyższa o 6%, w porównaniu z analogicznymi 

regionami województwa kujawsko – pomorskiego,
•	 w Kościanie wysokość wynagrodzeń jest wyższa o 10%, w porównaniu z analogicznymi 

regionami województwa wielkopolskiego,
•	 w Nowym Tomyślu wysokość wynagrodzeń jest wyższa o 14%, w porównaniu z analogicz-

nymi regionami województwa wielkopolskiego,
•	 w Dębnie wysokość wynagrodzeń jest wyższa o 18%, w porównaniu z analogicznymi 

regionami województwa zachodniopomorskiego.

Powyższe dane potwierdzają tezę, zgodnie z  którą lokalny dobrobyt zależy od wolumenu wydo-
bycia. Związek ten nie jest bezpośredni – jednak można go wyjaśnić odwołując się do prostych relacji 
zachodzących w lokalnej gospodarce. Szanse wynikające z eksploatacji gazu niekonwencjonalnego 
będą tym większe dla lokalnych społeczności, im większa będzie wielkość jego wydobywania.

Rynek pracy

Regiony, w których znajdują się aktualnie funkcjonujące kopalnie gazu ziemnego, charakteryzują się 
– co do zasady – relatywnie niewielkim stopniem aktywności gospodarczej, a przez to złą sytuacją 
na lokalnych rynkach pracy. Poza województwem wielkopolskim, poziomy bezrobocia są bardzo 
wysokie – przekraczają niekiedy nawet znacząco 15%. Nie pozostaje to bez znaczenia na badanie 
wpływu obecności kopalni gazu ziemnego na lokalny rynek pracy. W analizie zdecydowano się na 
zbadanie siedmioletniego okresu (lata 2004-2011), aby wykluczyć możliwe przypadkowe, sezonowe 
i cykliczne zmiany, które mogłyby wprowadzić szum informacyjny.

Przeprowadzone badania pokazują, że funkcjonowanie kopalni gazu ziemnego nie musi jedno-
znacznie przekładać się na znaczną poprawę lokalnego rynku pracy, choć może zwiększać prawdo-
podobieństwo stworzenia większej liczby miejsc pracy. W Regionie Południowym, w powiatach, na 
terenie których znajdują się kopalnie lub podziemne magazyny gazu, bezrobocie przekracza 18%, 
podczas gdy w pozostałych powiatach (bez obecności PGNiG SA) ok. 13%, a więc znacząco mniej. 
Najgorsza sytuacja na rynku pracy panuje w powiatach niżańskim i przemyskim, gdzie stopa bezro-
bocia w latach 2004-2011 trwale przekraczała 20%. Nieznacznie lepiej rynki pracy działały w powiecie 

lubaczowskim i w Przemyślu. Na tym fatalnym tle, rynki pracy w regionie podrzeszowskim i łańcuckim 
prezentowały się relatywnie dobrze – ze stopą bezrobocia w przedziale 14-16,5%. 

W Regionie Północnym w województwie wielkopolskim sytuacja na lokalnych rynkach pracy 
ulega znacznej poprawie, gdy spółki gazownicze intensyfikują swoją działalność: stopa bezro-
bocia wynosi w nich 8,5% wobec 10,3% w pozostałych powiatach. Ze szczególną uwagą należy 
przyjrzeć się powiatom nowotomyskiemu i  grodziskiemu, gdzie stopa bezrobocia w  latach 
2004-2011 trwale utrzymywała się poniżej 7%, a więc o trzy punkty procentowe mniej w zesta-
wieniu z innymi powiatami tego województwa.

W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim (kopalnia Dębno, złoże BMB) 
stopa bezrobocia wyniosła w badanym okresie 18,2%, podczas gdy w pozostałych powiatach 
tego województwa 22,3%. Obecność w regionie dużej kopalni wpływa zatem pozytywnie na 
poziom bezrobocia, obniżając go o cztery punkty procentowe w porównaniu z innymi regio-
nami w  województwie. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na bardzo wysoki poziom 
wskaźnika bezrobocia w województwie.

Niewielkie bezpośrednie zatrudnienie w  kopalniach, wespół z  porównywalnym pośrednim 
zatrudnieniem przez przedsiębiorstwa świadczące swe usługi na rzecz firm wydobywczych, 

Tabela 12.4. Rynki pracy w latach 2004-2011.  
Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki na podstawie danych GUS

Województwo Powiat Stopa bezrobocia rejestrowanego 
(średnia harmoniczna z lat 2004-2011)

Podkarpackie

Średnia dla powiatów bez kopalni gazu 13,0%
Średnia dla powiatów z kopalnią gazu 18,1%

jarosławski 18,1%
lubaczowski 19,6%

przemyski 20,6%
przeworski 16,8%

m. Przemyśl 18,5%
łańcucki 16,5%

ropczycko-sędziszowski 18,1%
rzeszowski 14,6%

niżański 22,4%

Wielkopolskie

Średnia dla powiatów bez kopalni gazu 10,3%
Średnia dla powiatów z kopalnią gazu 8,5%

ostrowski 12,4%
grodziski 7,5%

kościański 9,0%
nowotomyski 6,9%

Zachodniopomorskie
Średnia dla powiatów bez kopalni gazu 22,3%

Powiat z kopalnią gazu – myśliborski 18,2%

Kujawsko-pomorskie
Średnia dla powiatów bez kopalni gazu 21,4%

Powiat z PMG – mogileński 22,3%
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nie jest w  stanie w  sposób znaczący poprawić złych wskaźników rynku pracy. Co więcej, 
zatrudnienie indukowane również nie wpływa na znaczną poprawę poziomu bezrobocia, które 
zależy także od innych czynników, w tym głównie aktywizacji ekonomicznej ludności, w czym 
kluczową rolę odgrywa polityka władz lokalnych. Omówiona we wcześniejszej części rozdziału 
działalność inwestycyjna samorządów, wywiera bezpośredni wpływ na rynek pracy – reali-
zacja inwestycji infrastrukturalnych, ale także pośredni, poprzez tworzenie lepszych warunków 
dla rozwoju sektora przedsiębiorstw. Dla dopełnienia analizy w dalszej części rozdziału zostaną 
przedstawione tendencje w  aktywności ekonomicznej ludności z  punktu widzenia liczby 
przedsiębiorstw zarejestrowanych na danym terenie. Podkreślić jednak w tym miejscu należy, 
że z samej obecności kopalni gazu ziemnego nie muszą wynikać znaczące pozytywne efekty 
dla sytuacji na lokalnym rynku pracy. Funkcjonowanie kopalni gazu ziemnego, podobnie jak 
innych bardzo dużych pracodawców, może być szansą, ale nie gwarancją na poprawę sytu-
acji na rynku pracy. Jest ona bowiem rezultatem wielu czynników, zarządzanie którymi przez 
władze samorządowe daje szansę na obniżenie poziomu bezrobocia.

Podmioty gospodarcze

Jak wskazano powyżej, na kondycję lokalnego rynku pracy wpływ ma także liczba podmiotów 
gospodarczych, które są potencjalnymi pracodawcami w  regionie. Liczba działających firm 
winna być interpretowana równolegle z sytuacją na lokalnym rynku pracy.

Tabela 12.5. Podmioty gospodarcze w rejestrze Regon w 2010 r.  
Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki na podstawie danych GUS

Województwo Powiat podmioty wpisane do rejestru 
REGON na 10 tys. ludności

jednostki nowo zarejestro-
wane na 10 tys. ludności

Wielkopolskie

Średnia dla powiatów bez kopalni gazu 875 96
Średnia dla powiatów z kopalnią gazu 968 97
ostrowski 960 97
grodziski 891 97
kościański 985 91
nowotomyski 1034 104

Zachodnio-
pomorskie

Średnia dla powiatów bez kopalni gazu 1084 111
Powiat z kopalnią gazu – myśliborski 1002 112

Kujawsko-
pomorskie

Średnia dla powiatów bez kopalni gazu 731 81
Powiat z PMG – mogileński 698 91

Podkarpackie

Średnia dla powiatów bez kopalni gazu 724 79
Średnia dla powiatów z kopalnią gazu 619 65
jarosławski 691 63
lubaczowski 541 59
przemyski 517 55
przeworski 538 57
m. Przemyśl 965 81
łańcucki 676 78
ropczycko-sędziszowski 620 74
rzeszowski 628 68

W 2010 r. w województwie podkarpackim w powiatach, na terenie których funkcjonują kopalnie 
gazu ziemnego, liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wyniosła 
619, podczas gdy w  pozostałych – 724. Podobnie kształtuje się wskaźnik nowo wpisanych do 
rejestru podmiotów na 10 tys. mieszkańców: 65 wobec 79. Jedynie Przemyśl charakteryzuje się 
relatywnie wysokimi wskaźnikami liczby podmiotów gospodarczych, ale wynika to faktu, że jest 
dużym miastem. Przedstawione zależności świadczą o tym, że na Podkarpaciu obecność kopalni 
gazu ziemnego nie generuje wystarczających bodźców do tworzenia nowych miejsc pracy. 
Przyczyną może być jednak nie tyle obecność kopalni, co nieodpowiednia polityka inwestycyjna 
władz lokalnych, bądź też inne czynniki nieuwzględnione w badaniu.

Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja w  Wielkopolsce. Powiaty, na terenie których 
swe prace prowadzi PGNiG SA charakteryzują się większą liczbą podmiotów gospodarczych. 
Dla całego województwa w 2010 r. liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
wyniosła 875, a w regionach działania PGNiG SA – 965. Również dynamika w tworzeniu nowych 
podmiotów okazała się większa: 96 wobec 97 nowo powstałych podmiotów w przeliczeniu na 
10 tys. mieszkańców. Najlepsza pod tym względem jest sytuacja w powiecie nowotomyskim – 
liczba podmiotów znacznie przekracza 1,000, a liczba nowotworzonych podmiotów – 100, obie 
wielkości w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Zestawienie tego faktu z poziomem bezro-
bocia – najniższym wśród badanych powiatów – potwierdza tezę o współzależności obu zmien-
nych: poziomu bezrobocia i liczby podmiotów gospodarczych.

Na uwagę zasługują dwa powiaty, w  których znaczące inwestycje nastąpiły na przełomie 
XX i  XXI wieku: powiat myśliborski (kopalnia Dębno BMB) i  powiat mogileński (podziemny 
magazyn gazu w Mogilnie). Dla obu regionów charakterystyczne jest to, że liczba zarejestro-
wanych podmiotów gospodarczych jest niższa niż w  danym województwie, jednak liczba 
nowo zarejestrowanych podmiotów przewyższa już przeciętną dla województwa. Co więcej, 
analizując szereg czasowy w trakcie i po ukończeniu inwestycji sektora wydobywczego gazu 
ziemnego, dynamicznie rosła liczba nowo rejestrowanych podmiotów. W 2010 r. przewyższyła 
ona liczbę z 2003 r. o 60% (powiat myśliborski) oraz o 82% (powiat mogileński). W ślad za tym, 
rosła także liczba funkcjonujących przedsiębiorstw. W badanym okresie odpowiednio dla obu 
powiatów o 18% i 2%. Szczegóły przedstawiono w Tabeli 6. 

Tabela 12.6. Podmioty gospodarcze w rejestrze Regon w powiatach myśliborskim i mogileńskim w 2010 r. 
Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki na podstawie danych GUS

powiat
podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

2010/2003
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

myśliborski 852 843 858 893 915 931 968 1002 1,18
mogileński 683 671 674 689 704 726 739 698 1,02

powiat
jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

2010/2003
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

myśliborski 70 60 79 99 98 98 106 112 1,60
mogileński 50 46 49 68 72 79 86 91 1,82
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Konkludując, należy podkreślić, że wieloletni proces inwestycyjny budowy kopalni lub 
podziemnego magazynu gazu, wiąże się z  dużym napływem pracowników spoza regionu. 
Powoduje to znaczące zwiększenie lokalnego rynku pracy, przede wszystkim rynku prostych 
usług i  handlu detalicznego. Fakt ten implikuje również wzrost liczby przedsiębiorstw 
w perspektywie ośmiu lat nawet o 18%. Mając na uwadze, że 95% przedsiębiorstw działają-
cych w Polsce to mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników) i zakładając, że 
nowo powstałe mikroprzedsiębiorstwa zatrudnią przeciętnie 5 pracowników, w perspektywie 
ośmiu lat powiat może uzyskać ok. 5 tys. nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym. 

Usługi komunalne

Obecność kopalni gazu ziemnego lub innych dużych instalacji związanych z  wydobyciem 
tego surowca, daje nadzieję na poprawę infrastruktury komunalnej w  regionie, zwłaszcza 
w obszarze gazociągów. Największy udział mieszkańców korzystających z instalacji gazowych 
znajduje się w województwie podkarpackim – ponad 72%, przy ogólnokrajowej średniej 47%. 
Niestety, w  przypadku pozostałych instalacji w  tym regionie jest znacznie gorzej. Odsetek 
korzystających z  wodociągów jest drugi najgorszy w  kraju (75,7%), a  z  kanalizacji czwarty 
najgorszy w kraju (56,9%).

Wydaje się, że brak odpowiednio rozwiniętych sieci komunalnych (poza gazową) jest jedną 
z przyczyn, dla których pracodawcy nie są nadto zainteresowani prowadzeniem inwestycji na 
tych terenach. 

Konfrontując ten wniosek z wynikami badań dotyczącymi wydatków inwestycyjnych samo-
rządów, należy zwrócić uwagę na fakt, że władze lokalne powinny skoncentrować swoje dzia-
łania na poprawie jakości życia mieszkańców. Jednym z takich działań wpływających na jakość 
życia i poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu, jest rozwój sieci komunalnych.

W województwie wielkopolskim, także bogatym w złoża gazu ziemnego, odsetek korzystają-
cych z instalacji sieciowych (kanalizacyjnej, gazowej, wodociągowej) jest w każdym przypadku 
większy od średniej krajowej. Ten region uzyskuje także znaczniej lepsze wyniki gospodarcze 
w większości badanych obszarów.

Wieloletnie tradycje sektora gazu ziemnego na Podkarpaciu sprawiły, że jest to region z najle-
piej rozwiniętą siecią gazowniczą w Polsce. Co więcej, przytaczane dane nie dotyczą rozwoju 
samej sieci, ale skłonności mieszkańców do korzystania z niej. Podobne tendencje obserwo-
wano wraz z rozwojem sektora gazu łupkowego w USA. Dodatkowym efektem tego rozwoju 
były znaczące spadki cen gazu. W  2010  r. według danych dla wszystkich amerykańskich 
stanów wyniosły one: 18% dla gospodarstw domowych oraz 23% dla przedsiębiorstw6 zale-
dwie w ciągu dwóch lat, o czym szerzej w rozdziale 2. 

Te jednoznaczne korzyści można skonfrontować z obawami polskich przedsiębiorców z branży 
turystycznej z  regionów, na terenie których mają być prowadzone prace wydobywcze gazu 

6 Identifying Key Economic Impacts Of Recent Increases in U.S. Natural Gas Production, American Gas Association, Washington, 05.2012, s. 4.

łupkowego. Pozostawiając na boku niejasności związane z rzekomym negatywnym oddziały-
waniem odwiertów na środowisko naturalne, a tym samym na ruch turystyczny, należy zwrócić 
uwagę przedsiębiorców na pojawiające się możliwości. Jedną z nich są znaczące obniżki cen 
energii. Wynikające z tego oszczędności można przeznaczyć na intensywną kampanię marke-
tingową promującą region, która będzie przeciwwagą dla negatywnych komentarzy na temat 
wpływu procesu wydobycia gazu łupkowego na środowisko.

Projekcja przyrostu zatrudnienia

Celem niniejszego rozdziału jest nie tylko przedstawienie procesów społeczno-gospodar-
czych, które można było zaobserwować dotychczas i obecnie w regionach bogatych w złoża 
konwencjonalnego gazu ziemnego, ale także wskazanie możliwych korzyści płynących 
z rozwoju sektora gazu łupkowego. W analizie wykorzystano metodologię Banku Światowego, 
służącą szacowaniu wpływu sektora wydobywczego na rynek pracy, opisaną bliżej w części 
poświęconej względom metodologicznym. Ze względu jednak na to, że niniejsze badanie ma 
charakter ex ante – szacunki wpływu na rynek pracy dotyczą prognoz bazujących na przyję-
tych założeniach (także przedstawionych we wstępie). Opisywany wpływ sektora gazu łupko-
wego na rynek pracy w Polsce dotyczy trzech polskich koncesjonariuszy – PGNiG SA, Orlen 

Wykres 12.2. Odsetek ludności korzystającej z sieci komunalnej w 2010 roku według województw.  
Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki na podstawie danych GUS
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Upstream i  Lotos Petrobaltic, których łączny udział we wszystkich wydanych koncesjach 
wynosi 26%7. Założenie to wynika z określenia importochłonności przyszłego sektora gazu 
łupkowego: w  analizie powielono stopień importochłonności z  dotychczasowego sektora 
wydobywczego gazu ziemnego w Polsce. Można uznać, że jest to założenie ostrożne, biorąc 
pod uwagę całkowitą liczbę wydanych koncesji. Trudno jednak na tę chwilę ocenić, na ile 
zagraniczne koncerny będą rozwijać w Polsce pełne zaplecze potrzebne do prowadzenia prac 
eksploatacyjnych.

Dla celów analizy przyjęto, że w  perspektywie 10 lat zostanie wykonanych pół tysiąca 
odwiertów rocznie przez wszystkich koncesjonariuszy – jest to scenariusz bazowy. Dodatkowo 
w szacunkach uwzględniono pesymistyczny scenariusz, zgodnie z którym liczba odwiertów 
wyniesie w badanym okresie 250 rocznie. Jest to powszechnie uznawana granica opłacalności 
wykonywania odwiertów. Uzupełnieniem jest symetryczny scenariusz optymistyczny – 750 
odwiertów rocznie. Przyjęto także, że koszt wykonania jednego odwiertu wyniesie blisko 
31 mln zł. Wartość ta uwzględnia obecne koszty w Polsce i USA oraz prognozowany spadek 
jednostkowych kosztów8. Wykorzystano metodę średniej geometrycznej. Ponadto uwzględ-
niono prognozowane wydatki inwestycyjne PGNiG SA na poziomie ok. 27,5 mld zł w  ciągu 
dziesięciu lat9 i ekstrapolowano je na pozostały trzech krajowych koncesjonariuszy. Wartość 
ta wynika z planów PGNiG SA przeznaczenia 50 mld zł w perspektywie dekady na inwestycje, 
z czego 55% tej kwoty na poszukiwanie gazu łupkowego.

Wyniki analizy przy uwzględnieniu powyższych założeń są następujące:
•	 Scenariusz bazowy zakłada, że w perspektywie dziesięciu lat zatrudnienie w sektorze gazu 

łupkowego i sektorach z nim powiązanych wyniesie ok. 155 tys.
•	 Scenariusz pesymistyczny zakłada, że zatrudnienie po dziesięciu latach wyniesie ok. 120 tys.
•	 Scenariusz optymistyczny natomiast pokazuje, że zatrudnienie w ciągu dekady może wzro-

snąć o 190 tys.

W podziale na branże, największego ilościowego wpływu rozwoju sektora gazu łupkowego 
można się spodziewać w przemyśle metalurgicznym, handlu detalicznym i hurtowym, sektorze 
dostarczania energii i produkcji maszyn i urządzeń. Wymienione cztery branże przejmą połowę 
z  całego wzrostu zatrudnienia w  perspektywie dziesięciu lat. Niekwestionowanym liderem 
jest natomiast przemysł metalurgiczny, który może odnieść największy sukces wynikający 
z eksploatacji gazu łupkowego w Polsce. 

7 Zestawienie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego w Polsce wraz z ich lokalizacją według stanu na dzień 1 czerwca 
2012 r., Strona Internetowa Ministerstwa Środowiska, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_06/7873ffbf9a974a971da1b1a4b9683e11.
pdf (data dostępu: 06.06.2012).

8 Koszt poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego na jednej koncesji może wynieść 40 mld zł, Portal WNP, 25.05.2012, http://gazownictwo.wnp.pl/
koszt-poszukiwan-i-wydobycia-gazu-lupkowego-na-jednej-koncesji-moze-wyniesc-40-mld-zl,170897_1_0_0.html (data dostępu: 02.06.2012).

9 PGNiG SA zamierza w tej dekadzie wydać około 50 mld zł na inwestycje, Portal Internetowy Finanse wp.pl, 25.05.2012, http://finanse.wp.pl/
kat,7069,title,PGNiG-zamierza-w-tej-dekadzie-wydac-okolo-50-mld-zl-na-inwestycje-opis,wid,14517721,wiadomosc.html?ticaid=1ea54 
(data dostępu: 06.06.2012).

Powyżej przedstawione wyniki należy interpretować z zastrzeżeniem, że zapotrzebowanie na 
pracę, zgłaszane przez sektor gazu łupkowego może być konkurencyjne z popytem na pracę 
w innych branżach w gospodarce Polski. To duże ryzyko, które wiąże się z opisaną we wstępie 
„chorobą holenderską”.

Z  uwagi na fakt, że na obecnym etapie nie są znane szczegóły dotyczące opodatkowania 
wydobycia gazu łupkowego, niemożliwe jest stworzenie projekcji wzrostu dochodów samo-
rządowych. Dodatkową barierą jest fakt, że niezwykle trudno jest oszacować wolumen wydo-
bycia gazu łupkowego w perspektywie kilkuletniej, co będzie miało niewątpliwie wpływ na 
potencjalne dochody publiczne. 

Wykres 12.3. Projekcja zatrudnienia według branż w perspektywie 10 lat.  
Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki na podstawie danych OECD i GUS
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Wnioski i rekomendacje

Przedstawione analizy znaczenia sektora konwencjonalnego gazu ziemnego w  Polsce 
i  prognozy rozwoju sektora gazu łupkowego mają charakter poglądowy, ze względu na 
przedstawione we wstępie różnice obu sposobów wydobycia tego surowca. Niemniej 
jednak, pozwalają one na wskazanie poniższych wniosków i rekomendacji:

•	 Sektory wydobywcze gazu konwencjonalnego i  niekonwencjonalnego różnią się 
pomiędzy sobą, co utrudnia proste przekładanie korzyści wynikających z funkcjono-
wania sektora wydobycia gazu konwencjonalnego na szanse społeczno-ekonomiczne 
związane z rozwojem sektora gazu łupkowego i jego wpływu na gospodarkę. Jednak 
dzięki przyjęciu pewnych uproszczonych założeń, określono stosunkowo duży poten-
cjał ekonomiczny wydobycia gazu łupkowego w Polsce: poprawa sytuacji na lokalnych 
rynkach pracy, wzrost dochodów samorządowych i  przeciętnych wynagrodzeń oraz 
poprawę jakości infrastruktury komunalnej. Aby jednak ten potencjał został uwol-
niony, konieczna jest współpraca władz lokalnych, koncenrnów wydobywczych oraz 
lokalnych społeczności, w tym przedsiębiorców. Dochody podatkowe JST są propor-
cjonalne do zysków generowanych przez działające na ich terenie przedsiębiorstwa, 
także te wydobywające gaz ziemny. Zatem potwierdza się teza postawiona przez 
Instytut Kościuszki, zgodnie z  którą maksymalizacja korzyści dla Polski ma miejsce 
wówczas, gdy każda ze stron jest beneficjentem rozwoju sektora gazu łupkowego. 
Optymalna jest zatem strategia win – win. 

•	 Z punktu widzenia rozwoju regionów, na terenie których prowadzona będzie eksplo-
atacja gazu łupkowego, ważne jest, by bezpośrednie korzyści czerpały z  tego tytułu 
JST. Tym samym rozważyć należałoby zmianę zasad partycypacji JST w  dochodach 
z tytułu podatku od osób prawnych: odejść od klucza siedziby spółki w stronę miejsca 
wydobycia gazu łupkowego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest to daleko idący 
postulat, a  jego realizacja wydaje się być mało prawdopodobna. Jednak zdaniem 
Instytutu Kościuszki to dobry moment na rozpoczęcie równoległej dyskusji nad zasa-
dami partycypacji JST z dochodów podatkowych PIT i CIT.

•	 Analizy wykazały, że nawet znaczące dodatkowe wpływy z tytułu udziału JST w podat-
kach dochodowych nie przekładają się na wyższy poziom dochodów ogółem. Wynika 
to z mechanizmu wyrównującego dochody podatkowe w poszczególnych samorzą-
dach, zwanego powszechnie janosikowym. Niewątpliwie z punktu widzenia rozwoju 
regionów, zasadne byłoby ograniczenie transferów pomiędzy JST.

•	 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w gminie, na terenie której znajduje się obecnie 
największe w kraju złoże gazu ziemnego (Dębno, złoże BMB) wynoszą 12% dochodów 
ogółem. Przy założeniu braku zmian w przepisach o opłacie eksploatacyjnej, można 
domniemywać, że w przypadku umiarkowanego powodzenia przy poszukiwaniu gazu 
łupkowego, wzrost dochodów o 12% jest dolną granicą potencjalnych bezpośrednich 
korzyści dla JST.

•	 Większe dochody samorządowe są jedynie szansą na wykorzystanie możliwości wyni-
kających z  obecności w  regionie sektora gazu łupkowego. Rozwój regionu będzie 
ściśle związany z aktywnością władz lokalnych w obszarze podnoszenia atrakcyjności 
inwestycyjnej swojego regionu. Kluczowa jest zatem efektywna polityka inwestycyjna 
przejawiająca się wysokim udziałem wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. 
Nieoceniona wydaje się być także rola lokalnych społeczności, które winny wywierać 
presję na władze samorządowe, aby te stwarzały możliwości przedsiębiorcom do 
inwestowania w regionie. 

•	 Z  uwagi na fakt, że nie zaobserwowano istotnej, statystycznie bezpośredniej 
poprawy na lokalnym rynku pracy w  regionach funkcjonowania kopalń gazu ziem-
nego, ostateczny efekt ich obecności uzależniony jest od postaw lokalnych społecz-
ności. Skłonność do podejmowania ryzyka i  prowadzenie działalności gospodarczej 
wpływa bowiem pozytywnie na aktywność ekonomiczną ludności, a zatem poprawia 
jakość życia w regionie. Należy przy tym rozważyć możliwości wsparcia przez lokalne 
władze drobnych przedsiębiorców, m.in. poprzez doradztwo, szkolenia, usprawnianie 
procedur administracyjnych dla przedsiębiorców.

•	 Proces budowy kopalni gazu ziemnego lub podziemnego magazynu gazu nie pozo-
staje bez wpływu na lokalną gospodarkę. W regionach, w których takie inwestycje były 
realizowane w ostatnich latach, odnotowano wzrost aktywności gospodarczej i umiar-
kowaną poprawę sytuacji na rynku pracy.

•	 Przeciętna wielkość wynagrodzeń w  regionie zależy głównie od poziomu aktyw-
ności gospodarczej i  potencjalnych możliwości znalezienia pracy. Nie we wszyst-
kich regionach jest natomiast bezpośrednio powiązana z  obecnością kopalni gazu. 
Zatem wzrost dobrobytu mieszkańców zauważalny będzie wówczas, gdy pozytywne 
aspekty gospodarcze obecności kopalni gazu łupkowego dostrzegą władze lokalne 
oraz aktualni i potencjalni przedsiębiorcy. Przede wszystkim natomiast zależeć będzie 
od współpracy wymienionych podmiotów ze sobą. Przed JST staje także możli-
wość przyciągnięcie inwestorów poprzez możliwość zaoferowania efektu synergii. 
Przykładem mogą być firmy sektora chemicznego czy energetycznego, które mogą 
korzystać z  bliskości zakładów górniczych (np. zakłady chemiczne, elektrownie, 
elektrociepłownie).

•	 Szacunkowy wpływ rozwoju sektora gazu łupkowego na krajowy rynek pracy 
w  perspektywie dziesięciu lat mieści się w  przedziale 120-190 tys. nowych miejsc 
pracy. Wśród branż, które potencjalnie mogą najwięcej zyskać na tym rozwoju zali-
czyć trzeba: przemysł metalurgiczny, handel detaliczny i hurtowy, dostarczanie energii 
oraz produkcję maszyn i urządzeń. Przypadnie na nie ok. połowy nowo utworzonych 
miejsc pracy.

•	 Regiony o  bogatej tradycji wydobycia gazu ziemnego w  Polsce charakteryzują się 
znacząco lepiej rozwiniętą siecią gazowniczą. Co więcej, wśród lokalnych społeczności 
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Badania jakościowe (wywiady pogłębione) zrealizowane na zlecenie Instytutu Kościuszki 
w polskich miejscowościach, w których trwa wydobycie gazu ziemnego prowadzone metodą 
konwencjonalną, stanowią poznawcze dopełnienie analiz wpływu wydobycia gazu łupko-
wego na rozwój społeczno-ekonomiczny USA czy Kanady. Obydwie ścieżki analizy służyć 
mają zwiększeniu wiarygodności i adekwatności predykcji, związanych ze społeczno-ekono-
micznym tłem potencjalnych inwestycji PGNiG  SA w eksploatację gazu łupkowego.

W  ramach omawianych badań jakościowych przeprowadzono dziewięćdziesiąt wywiadów 
pogłębionych (IDI) w piętnastu lokalizacjach związanych z eksploatacją gazu ziemnego przez 
PGNiG SA. W każdej lokalizacji przeprowadzono sześć wywiadów – po dwa z: 
1. przedstawicielami samorządu lokalnego; 
2. przedstawicielami lokalnego biznesu;
3. lokalnymi liderami opinii;

Geograficznymi punktami odniesienia dla realizowanych badań terenowych  były czynne instalacje 
PGNiG SA, należące do: Ośrodka Kopalń Łańcut (Lubaczów, Żołynia, Tarnogród), Ośrodka Kopalń 
Tarnów (Łąkta, Szczepanów, Pilzno, Burzyn), Ośrodka Kopalń Krosno (Węglówka, Równe), Ośrodka 
Kopalń Góra (Wilków, Żuchlów), Ośrodka Kopalń Ostrów Wielkopolski (Radlin), Ośrodka Kopalń 
Grodzisk Wielkopolski (Młodasko, Kościan-Brońsko), Ośrodka Kopalń Karlino (Karlino).

Badania zaprojektowano i  zrealizowano w  celu skonstruowania mapy intersubiektywnych 
sądów i  wyobrażeń respondentów związanych z  ekonomiczno-społecznym kontekstem 
wydobywania gazu ziemnego. Dzięki owym badaniom możliwe okazało się udzielenie odpo-
wiedzi na następujące pytania:

1. Jak respondenci postrzegają sytuację ekonomiczną gminy?
2. Co respondenci wiedzą i co sądzą na temat inwestycji infrastrukturalnych w gminie?
3. Co respondenci sądzą na temat wpływu działalności firmy PGNiG SA na rozwój gminy?
4. Jak respondenci postrzegają wpływ firmy PGNiG SA na jakość życia mieszkańców gminy, 

rynek pracy, dochody gminy i  mieszkańców gminy oraz środowisko naturalne i  poczucie 
bezpieczeństwa (w związku z eksploatacją złóż gazu ziemnego) mieszkańców gminy?

tych regionów, skłonność do korzystania z  gazu jest o  jedną czwartą większa, niż 
w  pozostałych regionach kraju. Wynik taki osiągnięto na relatywnie ubogich tere-
nach, a gaz ziemny w Polsce nie należy obecnie do tanich surowców energetycznych. 
Pozwala to zatem domniemywać, że obecność kopalni gazu ziemnego ma pozytywny 
wpływ na rozwój infrastruktury na poziomie końcowego odbiorcy i na wysokość opłat. 



 122 Rafał Garpiel 123PGNiG SA lokalnie

5. Jak przedstawiają się, zdaniem respondentów, relacje przedstawicieli firmy PGNiG SA z miesz-
kańcami, przedsiębiorcami i samorządowcami w gminie?

6. Jaki jest, odzwierciedlony w wypowiedziach respondentów, wizerunek firmy PGNiG SA oraz 
jej pracowników?

7. Jakie są wyobrażenia respondentów na temat sytuacji gminy wolnej od inwestycji firmy 
PGNiG SA?

8. Jakie są oczekiwania respondentów względem firmy PGNiG SA?
9. Jakie są wyobrażenia i oczekiwania respondentów związane z gazem łupkowym? 

Niżej prezentowana, skrótowa analiza i prezentacja wniosków odnosi się przede wszystkim do 
wątków bezpośrednio związanych z działalnością PGNiG SA (czyli pytań 3-9) w wymienionych 
lokalizacjach. 

1.1. Wpływ PGNiG SA na rozwój gminy

Respondenci, proszeni o  odtworzenie łańcucha przyczynowo-skutkowego łączącego inwe-
stycje PGNiG SA z rozwojem społeczno-gospodarczym, skupiali się zwykle na partykulariach, 
o które zresztą byli następnie dopytywani przy okazji bardziej szczegółowych pytań. 

Koncentrowali się często na znaczeniu rynkowej pozycji firmy: Firma znana, duża, potężna, na 
powiązaniu inwestycji z infrastrukturą wydobywczą oraz z rozwojem sieci gazowniczej: U nas 
gazyfikacja była pierwszym tematem po energetyce; Nie da się tego porównać, bo to jest skok oraz 
na wątkach finansowych: Rozwój to jest tak, bo dodatkowe pieniądze, podatki lub ekologicz-
nych: co tu dużo mówić – gaz jest energią czystą. 

Już przy okazji odpowiedzi na ogólne pytanie dotyczące rozwoju, pojawiały się dość często 
wypowiedzi sceptyczne, odzwierciedlające przekonanie o  niezależności rozwoju gminy od 
inwestycji PGNiG SA: Nie odczuwamy tego na co dzień. 

Od czasu do czasu respondenci formułowali także bardziej uogólnione sądy na temat uwarun-
kowań rozwoju gmin: Zawsze nowe zjawisko gospodarcze generuje nowe zjawisko rozwojowe.

1.2. Wpływ PGNiG SA na jakość życia mieszkańców 

Analiza odpowiedzi na kolejne pytanie pozwalała na nawiązanie do indywidualnych, subiek-
tywnych definicji jakości życia, pośród których dominował wątek ekonomiczny związany 
przede wszystkim z rynkiem pracy: Na pewno ci, co pracują, to mają dobrze; Dla pojedynczych 
osób, które są tam zatrudnione oraz bezpośrednio ze środkami pieniężnymi: Sprawy te odszko-
dowawcze związane z tym rurociągiem, który przechodzi.

Jakość życia okazała się także silnym korelatem komfortu życia związanego z użytkowaniem 
gazu ziemnego: Ci, którzy się zdecydowali na podłączenie gazu do swoich posesji, płacą – jeżeli 
chodzi o ekonomikę – może troszeczkę więcej niż przy spalaniu węgla, ale mają wygodę.

1.3. Wpływ PGNiG SA na lokalny rynek pracy

Kwestie związane z rynkiem pracy czy – z drugiej strony patrząc – bezrobociem panującym 
na danym obszarze, były zwykle poruszane w  bezpośrednim powiązaniu z  ewentualnym 
zatrudnieniem w ramach struktur PGNiG SA. Wielu respondentów akcentowało przy tej okazji 
swoje przekonania na temat powszechnych i znacznych ograniczeń liczby osób zatrudnionych 
w poszczególnych lokalizacjach PGNiG SA: No nie, bo to jest kwestia paru, trzech – czterech ludzi, 
przynajmniej tu, na tej przepompowni; Ja nie powiem Panu ile tam osób pracuje, ale to jest kilka-
naście osób.

W  mniej licznych przypadkach dało się dostrzec nieco szerszą perspektywę oglądu zależ-
ności między inwestycjami PGNiG SA a dynamiką lokalnego rynku pracy: Iluś ludzi pracę miało 
w poszukiwaniach i w tej bazie, a część pracowała właśnie w tych odkrywkach, w tych badaniach, 
a  część tu na miejscu, jako magazynierzy, pracownicy placowi itp. Widać zatem wyraźnie, że 
w oczach niektórych respondentów działalność PGNiG SA wywołuje efekt domina, stanowiąc 
tym samym stały i istotny stymulant w obszarze zatrudnienia: Miała wpływ, bo powstały między 
innymi różne placówki, punkty dystrybucji gazu, gdzie naprawdę ileś tam ludzi zostało zatrud-
nionych; Zagospodarowywanie tego złoża czy przy wykonywaniu samych instalacji i rurociągów 
przesyłowych, też pracowali tutaj mieszkańcy gminy.

1.4. Wpływ PGNiG SA na dochody gminy 

Odniesienia do dochodu gminy, związanego z funkcjonowaniem na jej terenie PGNiG SA, miały 
bardzo często formalno-prawny charakter: Opłata eksploatacyjna jest ustawowo ustalona; Ten 
podatek od nieruchomości, czyli od budynków i  tej infrastruktury towarzyszącej; Firma musiała 
jakiś podatek, opłaty eksploatacyjne odprowadzać do gminy; Gmina też zyska na tym, bo to jest 
jakaś ta opłata podatków; Wpływa też do budżetu gminy i jakieś wsparcie ze strony firmy tutaj jest.

W  wielu przypadkach prawnie gwarantowany dochód gminy był bagatelizowany pod 
względem jego wielkości – a w konsekwencji – jego znaczenia dla budżetu gmin: Nie jest to 
jakaś znacząca pozycja; Nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, chyba, że niewielki; Wpływ ten nie 
jest wielki, ponieważ to wydobycie nie jest jakieś bardzo duże, choć w  przypadku przedstawi-
cieli wybranych, mniej licznych gmin, deklaracje prezentowały się zgoła odmiennie: No w tej 
chwili, jeżeli chodzi o PGNiG, jest największym naszym podatnikiem; Jest ten roczny zastrzyk cały 
czas w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych podatku od nieruchomości od samej firmy. Stały, 
konkretny zastrzyk od kilkunastu lat i przez następne.

1.5. Wpływ PGNiG SA na dochody mieszkańców gminy

Wątek dochodów przypadających, ze względu na inwestycje PGNiG SA, w udziale poszczególnym 
mieszkańcom gmin, był traktowany przez respondentów z dużym sceptycyzmem.  Dominowały 
odpowiedzi wskazujące na brak związku między rzeczonymi inwestycjami a dochodami miesz-
kańców, z  uwzględnieniem oczywistych, wyjątkowych okoliczności: Dla tych, co pracują, co 
dochody mają; Jeżeli mieszkańcy pracują w PGNiG – to jasne; Dla tych chyba zatrudnionych.
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Także w  tym przypadku odnajdujemy, pośród wypowiedzi respondentów, kategoryzacje 
szersze i  bardziej pojemne: Jeżeli świadczy usługi typu wykonywanie instalacji gazowej; Od 
momentu powstania, czyli lokalizacji inwestycji, zapewne ten teren musiał być wykupiony od 
indywidualnych osób, czyli to na pewno przełożyło się na jakieś tam finanse; Nawet budując sieci 
średniego i wysokiego ciśnienia, to ci mieszkańcy, przez których własności przechodziły rurociągi, 
dostali odszkodowanie.

1.6. Wpływ PGNiG SA na środowisko naturalne

Wątki ekologiczne były ujmowane przez respondentów w oparciu o dwa przeciwstawne wzory. 
Niektórzy skupiali się na ewentualności zagrożeń dla środowiska naturalnego ze względu na 
eksploatację, lub przygotowanie do eksploatacji, złóż gazu ziemnego: Jeżeli nic się nie dzieje, 
to pewnie neutralny, ale jeżeli jest tam jakaś awaria, to być może oddziałuje na środowisko jakoś 
negatywnie, ale nie wiem; Przy wykonywaniu tych instalacji czy rurociągów przesyłowych no to 
jakieś tam określone oddziaływanie chwilowe, że tak powiem, jest lub na braku takiej ewentual-
ności: Nie słyszałem, żeby ktoś się skarżył; Nie było żadnej takiej jakiejś awarii, która by spowodo-
wała zagrożenie dla środowiska. 

Inni – wręcz przeciwnie – akcentowali ekologiczne korzyści płynące z  działalności PGNIG SA: 
Nawet gmina dwa razy dostała nagrodę za jakość powietrza. Czyli gazyfikacja wpłynęła zdecydo-
wanie na poprawę powietrza, lub korzyści pośrednie: Dzięki dochodom z tytułu wydobycia, dzięki 
obecności PGNiG, mamy środki na poprawę warunków środowiskowych poprzez zagospodarowanie 
ścieków.

1.7. Wpływ PGNiG SA na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 

Pośród wypowiedzi respondentów odnoszących się do bezpieczeństwa związanego z eksplo-
atacją złóż gazu ziemnego, bez wątpienia dominował ton uspokajający, wskazujący na 
niewielki poziom zagrożenia wypadkami lub całkowity brak takiego zagrożenia: Gaz – cóż 
może? Idzie do góry, pali się. Tak to raczej nie odczuwa się tego. 

W  wielu przypadkach respondenci powoływali się na brak złych wiadomości jako dobrą 
wiadomość: Nie słyszałem, żeby to wzbudzało jakieś kontrowersje, na wysoki poziom kontroli: 
Systematycznie robią przeglądy instalacji i  my, jako użytkownicy, też robimy przeglądy lub na 
obiektywny, niski poziom zagrożenia ze względu na przestrzenną separację newralgicznych 
instalacji PGNiG SA od siedlisk ludzkich: To jest dość oddalone, nie w centrum gminy. 

Niektóre wypowiedzi respondentów zawierały jedynie odniesienia do subiektywnych, pozbawio-
nych uzasadnień sądów na temat braku zagrożenia: Nie ma żadnego zagrożenia, nie odczuwamy 
zagrożenia lub do przyzwyczajenia względem status quo jako panaceum na ewentualne obawy: 
Przyzwyczaił się każdy do tego, że to jest i nie wypowiadał się na ten temat, że się boi tu mieszkać, bo 
może gaz wybuchnąć. Nawet wypowiedzi dopuszczające ewentualność zagrożeń: W  pewnym 
sensie na pewno, że tam jakieś niebezpieczeństwo istnieje, zawierały, w większości przypadków, wątki 
łagodzące ogólne wrażenie: ale w obecnych technologiach myślę, że raczej zabezpieczenia są ok.

1.8. Relacje PGNiG SA ze społecznością lokalną

Zagadnienie relacji łączących przedstawicieli PGNiG SA z reprezentantami społeczności lokal-
nych nie było zbyt często i zbyt szeroko rozwijane. Pytanie tego dotyczące, kwitowane było 
zwykle lakonicznymi odpowiedziami w rodzaju: Dobre; Raczej dobre; Myślę, że dobre znacznie 
rzadziej zaś: Bardzo dobre. Jeszcze częściej relacje te definiowane były z użyciem negacji: Nie 
słyszałem, żeby były złe; Do nas nie docierają żadne skargi na ten temat. 

Respondenci znacznie częściej akcentowali brak relacji lub ich ubóstwo: Tutaj w miejscowości 
mało się ma z  nimi styczności; Można powiedzieć, że żadne nawet, niż ich stricte negatywny 
charakter. Wśród względnie nielicznych przykładów kategorycznej negacji znaczenia tej relacji 
odnajdujemy wypowiedź: Odczytać licznik to nie jest relacja.

Za definicją owej relacji relatywnie rzadko podążała uwaga wyjaśniająca czy pogłębiająca, w rodzaju: 
To są przedstawiciele, którzy działają profesjonalnie i perfekcyjnie i umieją rozmawiać z ludźmi –  w tym 
przypadku dotycząca jednej ze stron analizowanej relacji – czyli przedstawicieli PGNiG SA.

Liczni respondenci deklarowali, usłyszawszy analizowane pytanie, że nie potrafią udzielić na 
nie odpowiedzi. 

1.9. Relacje PGNiG SA z władzą samorządową

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku relacji na linii PGNiG SA – samorząd lokalny. 
Także tu dominowały lakoniczne wypowiedzi z negacją w tle: Nie słyszałem o jakichś konflik-
tach; Nie słyszałem, żeby tam były niesnaski; Myślę, że nie najgorsze oraz wypowiedzi zawierające 
wyeksponowany element niepewności: Wydaje mi się, że dobre lub osłabienie mocy deklaracji: 
Układa się w miarę dobrze; Raczej nie ma problemu.

W przypadku wypowiedzi przedstawicieli samorządu lokalnego zdarzały się bardziej zdecydo-
wane i jednoznaczne deklaracje: Mógłbym powiedzieć, że one są zażyłe.

Nieliczne wypowiedzi zawierały uwagi podważające istotę owych relacji: Ja się nie interesuję 
tym, ale to chyba nie ma nic takiego, znacznie więcej natomiast – uwagi wskazujące na brak 
orientacji w temacie: Nie mam zielonego pojęcia.

2.0. Relacje PGNiG SA z lokalnym biznesem

Definiowanie relacji PGNiG SA – biznes lokalny było, w  większości przypadków, utrudnione 
ich obiektywnie najmniej zaawansowanym charakterem. Dlatego właśnie dominowały odpo-
wiedzi w rodzaju: Trudno mi powiedzieć. Nie spotkałem się, nie słyszałem, żeby było coś takiego 
lub po prostu: Nie wiem. 
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2.1. Uczestnictwo PGNiG SA w życiu gminy

Ogólnikowo zadane pytanie okazało się podwójnie diagnostyczne: nie tylko pomogło 
w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie o zasięg i zakres uczestnictwa przedstawicieli PGNiG SA 
w  życiu gmin, ale – przy okazji, pozwoliło ustalić, co dla większości respondentów oznacza 
„uczestniczyć w życiu gminy”. Jak się okazuje, dominują skojarzenia związane ze sponsoringiem. 

Nieliczne przypadki wypowiedzi zawierały opisy konkretnych, podejmowanych przez przed-
stawicieli PGNiG SA działań: Sponsorowali różne imprezy gminne, sponsorują nawet plener 
malarski; Dni Tuchowa. Znacznie częściej spotkać można wypowiedzi ogólnikowe i  wskazu-
jące bardziej na dyspozycję do współpracy, niżli na wymierną kooperację par excellence: Jak 
się ich poprosi – zawsze są. Raczej nie odmawiają; Są pewnie nie raz prośby, żeby coś pomogli 
w niektórych przedsięwzięciach – też nie spotkałem się z odmową; Wiem, że czasem sponsorują 
takie znaczące wydarzenia kulturalne.

W większości wywiadów dominował jednak obraz niewielkiej aktywności PGNiG SA w tym zakresie, 
lub obraz całkowitego braku aktywności: Bym powiedział, że nie widać ich; PGNiG nie jest widoczne 
w życiu gminy. Nie sponsoruje tutaj, nie inwestuje tutaj; Raczej jest chyba niezauważalne; Nie, ja nigdzie 
nie widziałem, żeby jacyś sponsorzy byli czy coś; Nie, żadnej aktywności nie widzę. Aktywność widzę 
w rachunkach; W ogóle. Widać by było: Myślę, że nie. Przynajmniej ja nie widziałem. 

Nieliczne przypadki wypowiedzi wskazują na pogorszenie się sytuacji, która kilka lat wcze-
śniej była, zdaniem respondentów, satysfakcjonująca: W ostatnich tam dwóch, trzech latach nie 
spotkałem się z tym.

2.2. Wizerunek PGNiG SA jako firmy ogólnopolskiej

W obszarze definicji wizerunku PGNiG SA dominują zdecydowanie parametry siły czy wręcz potęgi 
oraz stabilności: Jest firmą potężną, zresztą marka jest znana powszechnie; No kibicuję, żeby była 
potęgą, bo to przecież jest kapitał narodowy, a to bezpieczeństwo energetyczne jest istotne w kontek-
ście szczególnie potęgi Gaz-Promu; Jest to na pewno firma prężna, ciągle rozwijająca się; Myślę, że na 
pewno ma pozycję silną; Na pewno to jest jedna z potężniejszych firm, prężniejszych.

Często wracającym określeniem zawartym w  opisach firmy w  wymiarze jej ogólnopolskiej 
działalności był, co warto podkreślić, monopol: Bardzo monopolistyczna; Jeżeli chodzi o skalę 
kraju – wiadomo – PGNiG jest monopolistą; To jest firma, która ma monopol na pewne rzeczy i się 
rządzi własnymi prawami; Co by człowiek nie robił, no i tak, to oni mają monopol na wszystko.

Opisom PGNiG SA towarzyszyły ponadto negatywne emocje. Przy okazji omawiania ogól-
nopolskiej sfery działalności, pojawiały się dość często nawiązania do cen gazu i – ogólniej – 
zdecydowanej polityki cenowej: No wszystko jest dobrze, byle ten gaz nie podnosili tak strasznie 
do góry; Stabilna firma, taka trochę dla nas, można powiedzieć, bezlitosna. Emocje odnosiły się 
zresztą nie wyłącznie do cen: Podpisują jakieś idiotyczne umowy z krajem, który, jak by nie było, 
nas zniewolił przez lata.

2.3. Wizerunek PGNiG SA jako firmy działającej lokalnie

Znacznie uboższe okazują się reprezentacje opisowe lokalnego wizerunku firmy. Dominują 
w  tym obszarze odniesienia materialne i  wizualne: Naprawdę jest to placówka, która jest 
zadbana, dająca zatrudnienie mieszkańcom, ale też to poczucie bezpieczeństwa poprzez to, że 
to wszystko jest stale monitorowane; Solidni są i  tam czysto mają, wykoszone, zadbane, wyma-
lowane; Przyjeżdżają umundurowani i przyjeżdżają w oznakowanych samochodach; Robią to, co 
do nich należy – oraz opisy ogólnikowe: Przez pryzmat tu, lokalny, to ja osobiście postrzegam 
i kierownictwo tej firmy i pracowników bardzo dobrze.

W  licznych przypadkach lokalny wizerunek PGNiG SA staje się ofiarą niewielkiej widocz-
ności i  niewielkiej aktywności przedstawicieli firmy w  poszczególnych gminach, która leży 
u podstaw wyżej opisanego, niekorzystnego, intersubiektywnego obrazu aktywności firmy: To 
jest namiastka czegoś; Jakoś nie wybijająca się szczególnie, niewidoczna.

Nie brakuje także, choć trafiają się znacznie rzadziej, opisów entuzjastycznych: Ja postrzegam 
pozytywnie, bardzo dobrze, współpracuje nam się dobrze, mamy relacje, pomagamy sobie lub 
rzeczowych, wolnych od emocji, odniesień do działalności: To zadanie, które firma wzięła na 
siebie – dostarczanie gazu  i dystrybucja – no to jest według mnie prawidłowo realizowane.

2.4. Wizerunek pracowników PGNiG SA

Pracownicy cieszą się zdecydowanie korzystnym wizerunkiem. Opisy bazujące na licznych 
superlatywach dominują i sprawiają wrażenie – mimo znacznego poziomu ich ogólnikowości 
– autentycznych: Bardzo mili, sympatyczni ludzie; Obsługa na naprawdę wysokim poziomie; 
Kompetentni, kulturalni, kontaktowi, mili; merytorycznie dobrze przygotowani do pracy; To są 
ludzie profesjonalni. Dzisiaj nie mogą zatrudnić byle kogo; Stoją na wysokości zadania. 

Poza charakterystykami z zakresu kultury osobistej dominuje, w obszarze wizerunku pracowników 
PGNiG SA, profesjonalizm i rzeczowość:  Rzeczowe podejście do tematu, troska o własną firmę, ale 
i o rozwiązanie problemów; Muszą być ludźmi profesjonalnie przygotowanymi, ciągle mającymi świa-
domość własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa tego, co robią, czyli współpracowników.

2.5. Praca w PGNiG SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo robi – jako pracodawca – bardzo dobre wrażenie na 
respondentach. Wielu spośród nich deklaruje – mniej lub bardziej wprost – gotowość do podjęcia 
pracy w tej firmie, gdyby okoliczności temu sprzyjały: Na pewno praca w takich firmach jest atrak-
cyjna i niejeden chciałby tam pracować; Gdyby potrzebowali, załóżmy, mogę jutro iść do nich.

Wypowiedzi respondentów zawierały, w przytłaczającej większości, odniesienia do zarobków: 
Daje pracownikom zarobić; Podejrzewam, że dobrze zarabiają; Myślę, że dobrze płatna robota 
państwowa choć nie zawsze wyłącznie do zarobków: W mojej ocenie to jest firma, która zapewnia 
i godziwą płacę i dobrą pracę; Myślę, że to jest dobra praca, dobrze opłacana, stabilna.
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Nie brakowało też głosów sygnalizujących wartość pracy samej w sobie, nie zaś konkretnej jej 
emanacji: Dzisiaj to każda jest dobra, jak komuś się chce pracować.

Zdarzały się też przypadki dywersyfikacji opinii w  związku ze świadomością różnorodności 
stanowisk w  PGNiG SA: Myślę, że jeżeli chodzi o  tę kwestię dystrybucyjną, produkcyjną, to jest 
trudna ze względu na charakter. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą form poszukiwania, 
rozwoju firmy, myślę, że to jest bardzo ciekawe.

2.6. Co by było gdyby PGNiG SA się wycofało?

Interesującym obszarem tematycznym wywiadu było hipotetyzowanie. Respondenci proszeni 
byli o wyobrażenie sobie „co by było gdyby”. Jedno z  tego rodzaju pytań dotyczyło wstrzy-
mania działalności PGNiG SA na danym obszarze.

Większość respondentów podkreślała, że nie byłoby to, ich zdaniem, wydarzenie dużej rangi: 
Myślę, że niezbyt znaczący wpływ; Dużych konsekwencji to by nie było; Sądzę, że nie odczulibyśmy 
tego zbytnio; Nie miałoby to jakiegoś kolosalnego znaczenia; Nie jest to aż tak znaczące dla gminy 
– inni zaś akcentowali katastrofalne konsekwencje takiego stanu rzeczy: No, byłoby jeszcze 
gorzej, jak w tej chwili jest; Strata dla gminy, dla regionu, dla kraju. 

Respondenci wskazywali także na bezpośrednie konsekwencje: No, na pewno by zwolnili kilka 
osób; Likwidacja wielu miejsc pracy; Nie byłoby stanowisk pracy; Na pewno tutaj by w jakimś sensie 
było mniej tej gotówki.

Niektórzy dostrzegali natomiast dość daleko idące związki przyczynowo-skutkowe: Sytuacja 
mogłaby się nam pogorszyć. Wzrosłyby ceny za gaz; Nawet sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby 
w  tej chwili w  XXI wieku nie było gazu. To by była w  jakimś sensie katastrofa. Bardziej optymi-
stycznie nastawieni respondenci skupili się natomiast na haśle: „nie ma rzeczy niezastąpio-
nych”: Jak jeden się kończy, to przyjdzie drugi – albo gorszy, albo lepszy; Jak nie ma tego, to co 
innego się organizuje.

2.7. Co by było gdyby PGNiG SA nie zainwestowało?

Inną, dalej idącą ścieżkę hipotetyzowania podpowiedziało respondentom kolejne pytanie 
z  kategorii „co by było gdyby”. Tym razem respondent miał cofnąć się myślami w  czasie 
i wyobrazić sobie sytuację, w której PGNiG SA nigdy nie rozpoczęłoby działalności na danym 
obszarze. 

Ponownie dominowało przekonanie, że nic ważnego by się wówczas nie wydarzyło: No na 
pewno byłoby podobnie; To znaczącego wpływu na budżet gminy nie ma; Nie byłoby tutaj znacz-
nego wpływu. Deklaracji tego typu można odnaleźć, pośród wypowiedzi respondentów, 
więcej, niż w przypadku hipotetyzowania związanego z poprzednim pytaniem.  

Dało się dostrzec także racjonalne, wyważone głosy: Gorzej by wyglądała sytuacja, bo my tutaj 
mamy wpływy do budżetu i z tytułu podatków i z tytułu opłat eksploatacyjnych, od wydobycia; Na 
pewno byłoby wiele napięć dotyczących niemożliwości spełnienia wielu oczekiwań i potrzeb oraz 
wizje katastroficzne: Nie byłby Wiśnicz zgazyfikowany; No nie mielibyśmy tu gazu, a także wypo-
wiedź zmniejszająca wrażenie problematyczności sytuacji: Nikt by nie wiedział, że tutaj jest gaz, 
nikt by nie wydobywał i nikt by nie wiedział, że może pracować tutaj.

2.8. Oczekiwania wobec PGNiG SA

Następny obszar zagadnień ma charakter otwarty. Respondenci mieli bowiem okazję do zdefi-
niowania swoich oczekiwań wobec PGNiG SA, które to oczekiwania racjonalizowali według 
własnych zapatrywań. 

Pośród zgłoszonych kwestii często pojawiał się problem cen gazu i  obsługi sieci: Obniżyć 
koszty za dostawę gazu; Żeby ten gaz był tańszy; Chodzi o  obniżenie kosztów, wątek inwesty-
cyjny: My czekamy na efekty tych odwiertów; Rozbudować pewnie sieć gazową; Inwestować dalej, 
tworzyć miejsca pracy, szukać dalej, odwierty robić; Najważniejsze, żeby po prostu jak najwięcej 
tych wiertni było tutaj oraz kulturalno-rozrywkowy: Mogłaby bardziej uczestniczyć w życiu kultu-
ralnym poprzez sponsoring; Można wspierać lokalny sport, szkoły; Często się wspomaga szkoły, 
jakieś  takie instytucje z tym związane, przedszkola. Z największym natężeniem wracał jednak 
temat sponsoringu: Zasponsorować coś. Zorganizować dzieciakom jakiś drobny festyn; Powinni 
przynajmniej sportowców jakichś zasponsorować; Przyłączenie się do sponsorowania klubu 
„Rzemieślnik”; Mogliby zrobić konkretną imprezę dla mieszkańców.

2.9. Gaz łupkowy w Polsce

Last but not least – podczas wywiadu pytano respondentów o stosunek do szeroko rozumia-
nego tematu gazu łupkowego ze wszystkimi możliwymi tegoż konotacjami. 

Tym razem głosy respondentów wydawały się powielać stanowiska, prezentowane w Polsce 
w  ramach medialnych dyskusji na ten temat. Pojawiały się więc hurra optymistyczne wizje: 
Jestem pełen optymizmu i nadziei. Chciałbym, żeby ten gaz łupkowy był; Dla Polski, dla rozwoju, 
to by było ho ho!; No, to będą krainy mlekiem i miodem płynące; wizje patriotyczne: No, super 
sprawa, bo to da nam realną niepodległość. To trzeba nazwać po imieniu!; jest to pewno alterna-
tywa i konkurencja dla np. gazu, który jest w chwili obecnej dostarczany z Rosji; Odcięcie się od 
uzależnienia od Rosji przede wszystkim!; Myślę, że to jest dobra myśl i że powinniśmy wydobywać 
sami i nie kupować z innych krajów.

Nie brakło także głosów bardziej wyważonych, ostrożniejszych, czy wręcz sceptycznych: 
Oczywiście zdaję sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie wydobycie tą technologią; Mam obawy co 
do wpływu na środowisko, jeżeli chodzi o tę metodę; Jesteśmy za tym. Choć, nie ukrywam, miesz-
kańcy obawiają się unieszkodliwiania odpadów związanych z  wydobyciem gazu łupkowego; 
Jak to zwykle bywa, na początku jest wielka euforia. Te technologie są dopiero ćwiczone, dopiero 



 130 Rafał Garpiel

wprowadzane w  życie; Tam będziemy mieli do czynienia z  olbrzymim problemem technologii 
unieszkodliwiania odpadów. 

Niektóre wypowiedzi skupione były na przewadze korzystnego status quo wobec niepewnej 
przyszłości: Jeszcze tu, na naszym terenie, znajdzie się trochę tego gazu konwencjonalnego, 
klasycznego i nie będziemy sobie musieli płukać tych łupków. Są to chyba droższe technologie przy 
wydobyciu.

Również ten wątek – gazu łupkowego – został przez licznych respondentów zracjonalizowany 
i sprowadzony do wartości pieniężnych: Będą większe dochody gminy z podatków pośrednich, 
jak i tutaj tych lokalnych;  Takie gminy to zyskają i finansowo i rozwojowo.

Reasumując, wyżej zaprezentowany wybór fragmentów wypowiedzi respondentów to jedynie 
próbka psychologicznych, socjologicznych i ekonomicznych uwarunkowań, które należałoby 
uwzględnić na etapie przygotowywania i wdrażania informacyjnych działań towarzyszących 
inwestycjom infrastrukturalnym, związanym z ewentualną eksploatacją złóż gazu łupkowego 
w Polsce.

Subiektywne zapatrywania przedstawicieli samorządów lokalnych, lokalnego biznesu oraz 
lokalnych liderów opinii na firmę i  jej funkcjonowanie w  społecznościach gminnych, mogą 
stanowić znakomity punkt odniesienia do rekonstrukcji strategii i taktyki lokalnego działania 
PGNiG SA oraz wsparcia wizerunku firmy w oparciu o dedykowane kampanie PR i CSR. 
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