
Firma FX Energy Poland Sp. z o.o. , utworzona została dla poszukiwania i eksploatacji 
zasobów gazu i ropy w Polsce. Pierwszą koncesję otrzymała w roku 1997 i jest to koncesja 
typu P + E – poszukiwanie i eksploatacja. W przedsięwzięciu tym firma posiada 49% udziału, 
resztę posiada PGN i G. 
Forma posiada ponad 8 tys. km2 terenów w Polsce, objętych koncesja na poszukiwanie złóż 
ropy i gazu. Firma posiada bardzo dużą wiedzę o istniejących zasobach, którą wg informacji 
ze strony int. uzyskała od PGN i G, AGH i PIG w latach ubiegłych. Firma ubiega się o 
kolejne koncesje, jest zainteresowana poszukiwaniem na obszarach południowo – wschodniej 
Polski.
W załączeniu informacji przesyłam mapę posiadanych obszarów koncesyjnych obecnie.
Poza Kutnem, gdzie trzeba wiercić do głębokości 6 km., w pozostałych lokalizacjach złoża 
zalegają na głębokościach mniejszych od 2,5 km do 4,5 km.
Poza pierwszą koncesją z roku 1997, firma uzyskała 15 koncesji na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złóż ropy i gazu.
1 koncesja wydana w roku 2003, 5 koncesji wydanych w październiku 2006r., 8 koncesji w 
roku 2007.



Kolejna firma posiadająca 13 koncesji na poszukiwanie i wydobywanie ropy i gazu:
RWE Dea Polska Sp. z o.o. – matka firmy jest RWE Dea z Hamburga – jedna z 
największych firm wydobywczych na świecie – kapitał prawdopodobnie niemiecki.
9 koncesji wydanych w roku 1998 – poszukiwanie i eksploatacja
4 koncesje wydane w roku 1996 – poszukiwanie i eksploatacja 

Firma Cal Energy Resources Poland Sp. z o.o. – kapitał amerykański, 1 koncesja na 
poszukiwanie i rozpoznawanie gazu i ropy, 2 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie 
metanu z pokładów węgla kamiennego.

Firma Lubin Energy Resources Poland Sp. z o.o. – kapitał j.w. 1 koncesja na poszukiwanie 
i rozpoznawanie metanu z wgla kamiennego i gazu ziemnego

Firma Lane Energy Poland Sp. z o.o.– zarejestrowana 24. 04. 2007r. w Warszawie, kapitał 
chyba amerykański, otrzymała koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu i ropy – 
5 szt, jeszcze w tym samym roku – 23 października 2007r.

Firma Celitque Energy – 2 koncesje z 08. 10. 2007 r. – kapitał angielski



Uwaga własna – informacja z internetu:

W  dniu  13  października  2006  roku  w  siedzibie  Ambasady  RP  w  Londynie  odbyła  się 
konferencja pt.  „Polish Geology Forum”.  Organizatorami spotkania  była  Ambasada RP w 
Londynie,  Ministerstwo  Środowiska,  Państwowy  Instytut  Geologiczny  oraz  British 
Geological  Survey.  Ministerstwo  Środowiska  reprezentował  Podsekretarz  Stanu,  Główny 
Geolog  Kraju,  Profesor  Mariusz-Orion  Jędrysek (serdeczny  przyjaciel  Premiera 
Marcinkiewicza)  wraz  z  Zastępcą  Dyrektora  Departamentu  Geologii  i  Koncesji 
Geologicznych,  Ewą  Zalewską  oraz  Martą  Wągrodzka  -  Specjalistą  ds.  Promocji  i 
Negocjacji. 

Wśród  gości  odwiedzających  Ambasadę  w  czasie  trwania  „Polish  Geology  Forum”  byli 
przedstawiciele  British  Geological  Survey,  Keele  Univeristy,  EuroGeoSurvey  oraz 
przedstawiciele  spółek  naftowych:  Aurelian  Oil  &  Gas,  Celtique  Energy,  Composite 
Energy, GB Petroleum, Valhalla Oil and Gas i Granby Enterprise. 

W załączeniu przesyłam również prezentacje Ministerstwa Środowiska w Anglii w 2006r., 
celem poszukiwania obcego kapitału dla poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy i gazu w 
Polsce, która mówi sama za siebie.

Łączę wyrazy szacunku i życzę powodzenia.

W imieniu Zarządu CZR
Teresa Adamska


