GAZ Z ŁUPKÓW
PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI
Projekt kierunkowych założeń do
ustawy o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu
i Węglowodorowym Funduszu Pokoleń

Gaz z łupków – przyszłość dla Polski

Już teraz Polska jest liderem poszukiwań gazu z
łupków w Europie – mamy najwięcej odwiertów
rozpoznawczych

Jesteśmy liderem kompleksowego monitoringu
środowiskowego poszukiwań gazu z łupków
Gazu szukają u nas największe polskie firmy i
inwestorzy z całego świata

111 koncesji na
poszukiwania
i rozpoznawanie złóż
niekonwencjonalnych
gazu

wykonano 31 odwiertów
rozpoznawczych

w trakcie 6 odwiertów
rozpoznawczych i
2 kolejne w październiku

w 10 odwiertach wykonano
zabieg szczelinowania
hydraulicznego (2 w
poziomych i 8 w
pionowych)
do roku 2020 zaplanowano
jeszcze ok 270 kolejnych

Wyzwania na najbliższe trzy lata
Przyspieszenie poszukiwań i
rozpoznania złóż – jeszcze więcej
odwiertów rozpoznawczych
Przygotowanie do wydobycia –

Tekst
wyróżnionego drugiego
system zarządzania i nadzoru oraz
akapitu.
Przykładowy
tekst,
atrakcyjne
opodatkowanie
przykładowy tekst, przykładowy
Państwo
jako udziałowiec
tekst,
przykładowy
tekst.
kapitałowy nowych koncesji

Polska najbardziej atrakcyjnym
krajem dla inwestorów gazu
łupkowego

ustawa o wydobywaniu
węglowodorów, ich opodatkowaniu i
Funduszu Węglowodorowym

Polska konkuruje z innymi paostwami o pozyskanie kapitału i
technologii na poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego
Pozycja poszczególnych krajów na krzywej rozwoju wydobycia gazu łupkowego
10-25 lat
CAPEX
(wymagane
nakłady
inwestycyjne
)
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Polska ma szansę jako trzecia po USA i
Kanadzie wejść w kolejne fazy
zmierzające do wydobycia gazu
łupkowego.

Krzywa nakładów
inwestycyjnych
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Czas
‘Pozyskiwanie
gruntów’
•
•
•

•

‘Potwierdzenie
zasobów’
Brak odwiertów (studni) • Odwierty próbne
Generalnie znana
• Badanie jakości
lokalizacja złóż
i zakresu złóż
Brak dostatecznego
• Budowa wiedzy,
rozpoznania złóż
technologii i
umiejętności
2-6 lat
• 3-5 lat

‘Pilotażowe
przedsięwzięcia
komercyjne’
• Zabezpieczenie dostępu
do rynku
• Optymalizacja
odwiertów/ projektów
studni
• Dalsza budowa wiedzy
i umiejętności
• 2-4 lata

‘Rozwój rynku’
•

•

•

‘Konsolidacja rynku’

Maksymalizacja tempa •
nauki (produkcja)
Koncentracja na
długoterminowej
produktywności
wydobycia
•
2-10 lat

Konsolidacja/
optymalizacja
własności złóż

>10 lat

1 Pozycja określona na podstawie najbardziej zaawansowanych prac w Chinach (Basen Syczuaoski) i Australii (Basen Coopera). Ro zwój innych basenów w obu krajach znajduje się wciąż na
etapie pozyskiwania gruntów
2 Rząd Algierii ogłosił zamiar rozpoczęcia wydobycia gazu łupkowego z pomocą koncernów międzynarodowych
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Kluczowe zmiany

Wzmocniony nadzór nad wykonywaniem koncesji
Nowe koncesje w przetargach, państwo (NOKE) udziałowcem
Przetargi tylko dla zweryfikowanych firm (prekwalifikacja)
Bezpieczeństwo odsprzedaży koncesji - prawo pierwokupu dla
NOKE, odsprzedaż koncesji możliwa tylko do firm po prekwalifikacji
Precyzyjne i uproszczone przepisy środowiskowe
Deregulacja etapu poszukiwań brak koncesji na prace
powierzchniowe - bez odwiertów,
Połączenie koncesji rozpoznawczej i wydobywczej
Nowe podatki od wydobycia i zmiany w opłatach eksploatacyjnych

Najważniejsze korzyści dla Polski

Więcej gazu własnej produkcji na polskim rynku dzięki
przyspieszeniu prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i
wydobywczych
Spadek cen gazu = tańsza energia = napęd dla gospodarki
Impuls dla gospodarki = miejsca pracy w nowej gałęzi przemysłu,
najważniejszy czynnik pobudzania koniunktury od dziesięcioleci
Mniejsze uzależnienie od eksportu = większe bezpieczeństwo
dostaw
Nowoczesny system zarządzania i nadzoru (środowisko naturalne,
bezpieczeństwo państwa w procesie koncesyjnym, racjonalna
eksploatacja złóż)
Sprawiedliwy podział zysków pomiędzy uczestników, w tym nowe
dochody dla budżetu państwa i samorządów
Zabezpieczenie przyszłości gospodarczej i finansowej Polaków
– Węglowodorowy Fundusz Pokoleń

Nowe zyski dla państwa
Dwa nowe podatki od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej na terenie Polski:
Podatek od wydobycia niektórych kopalin w zakresie gazu i ropy

1.

(podatek od przychodu typu royalty ):
• 5% wartości wydobytego gazu ziemnego
• 10% wartości wydobytej ropy naftowej
+ odliczenie straty w CIT

2.

Podatek specjalny węglowodorowy od dodatnich skumulowanych
przepływów finansowych
(podatek od zysków z wydobycia typu cash flow tax):
•

25 % (cash flow tax)

Podatki dotyczyć będą złóż konwencjonalnych i łupkowych
Podatki zapłacą podmioty wydobywające gaz i ropę w Polsce
Podatki trafią do budżetu państwa i Węglowodorowego Funduszu Pokoleń
Podatki wejdą w życie najwcześniej w 2015 r. - o ile ruszy wydobycie gazu z łupków na
dużą skalę i uwolniony zostanie rynek gazu
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Wpływy z podatku [mln zł]

Coroczne wpływy z podatku od
wydobywania niektórych kopalin
(podatek royalty) - stawka 5% dla gazu

2 mld m3

4,4 mld m3

6 mld m3

Scenariusze rocznej wielkości wydobycia gazu z łupków

Założenie: wartość wydobytego gazu wg cen URE – 1300 zł / 1000 m3

Wpływy z podatku [mln zł]

Dochody ze specjalnego podatku
węglowodorowego (podatek cash flow)
– stawka 25 % od zysków wydobywczych
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Założenie: pole wydobywcze o zasobach wydobywalnych 54 mld m3
gazu, około 750 odwiertów rozpoznawczych i wydobywczych

Nowe zyski dla państwa
Wyższa stawka opłaty eksploatacyjnej dla samorządów i NFOŚiGW
Opłata eksploatacyjna:
•

24 zł za 1000 m3 wydobytego gazu wysokometanowego

• 20 zł za 1000 m3 wydobytego gazu zaazotowanego
• 50 zł za 1 tonę ropy naftowej
Opłata trafi bezpośrednio do :
-

Gmin (60%)

-

Powiatów (15%)

-

Województw (15%)

I do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (10%)
Opłata dotyczyć będzie złóż konwencjonalnych i łupkowych
Opłatę zapłacą podmioty wydobywające gaz i ropę w Polsce
Nowe stawki i podział opłaty wejdą w życie najwcześniej w 2015 r. - o ile ruszy
wydobycie gazu z łupków na dużą skalę i uwolniony zostanie rynek gazu

Coroczne wpływy z opłaty eksploatacyjnej
dla gmin powiatów i województw
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Przychody z opłaty ekploatacyjnej [mln zł]

przy stawce obecnej (5,89 zł) i wyższej (24,00 zł) za 1000 m3
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wyższa

obecna
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wyższa
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Scenariusze rocznej wielkości wydobycia gazu z łupków

Nowe zyski dla państwa

Łącznie wszystkie obciążenia podatkowe
(tzw. government take ) – włącznie z np. CIT i
podatkiem od nieruchomości - wyniosą ok.
40% zysków brutto (dochodów) przemysłu
wydobywczego.

NOKE S.A.
- Narodowy Operator Kopalin Energetycznych

spółka w 100% Skarbu Paostwa o statusie strategicznym
dba o interesy paostwa (racjonalną gospodarkę złożami i
zyski z wydobycia) na terenie, na którym działa w ramach
konsorcjum

angażuje się kapitałowo (ma udziały) i współuczestniczy w
zarządzaniu w różnych konsorcjach wydobywczych
przekazuje własny zysk do budżetu paostwa i
Węglowodorowego Funduszu Pokoleo

NOKE – udział Państwa
w wydobywaniu węglowodorów
1
zł

NOKE S.A.
Konsorcjum
wydobywcze
dla koncesji A

Konsorcjum
wydobywcze
dla koncesji B

Konsorcjum
wydobywcze
dla koncesji C

Inwestor X

Inwestor Y

Inwestor Z

Budżet Państwa
Węglowodorowy
Fundusz
Pokoleń

Proces koncesyjny po zmianach

Wydobywanie

Nowe koncesje
po zmianie ustawy

Zniesienie koncesji na poszukiwania
(poszukiwania na powierzchni, bez
odwiertów).

Posiadacze koncesji
poszukiwawczo-rozpoznawczych
po przedstawieniu prawidłowych
dokumentacji geologicznych
zachowują prawo pierwszeństwa
do koncesji wydobywczej

• Inwestor dobrowolnie może zaprosić
NOKE co udziału w wykonywaniu
koncesji wydobywczej

• „sunset clause” – inwestor ma 3 lata
na decyzję czy zaprasza NOKE czy
działa samodzielnie. Brak decyzji przez
3 lata oznacza przystąpienie NOKE

Brak prawa pierwszeństwa do koncesji
rozpoznawczo-wydobywczej

Przetarg na koncesję z określonym
minimalnym udziałem NOKE
w konsorcjum

Prekwalifikacja przed
przystąpieniem
do przetargu

Rozpoznawanie

Poszukiwanie

Wydane 111 koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie

Zatwierdzenie planu
zagospodarowania złoża – warunek
przejścia z fazy rozpoznania do fazy
wydobywania
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Najbliższe plany
dziś: projekt kierunkowych założeo do ustawy o
wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu
Węglowodorowym przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów
(dostępne na www m.in. KPRM i Ministerstwa Środowiska)

w listopadzie: Ministerstwo Środowiska zaprezentuje projekt
ustawy
początek konsultacji społecznych i z sektorem
wydobywczym
przed koocem roku: projekt kierowany do Komitetu Stałego
Rady Ministrów, a następnie pod obrady Rady Ministrów.
przekazanie ustawy do Sejmu.
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