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A b s t r a c t. The article presents the results of research conducted among representatives
of self-governments and partners of the Self-government of the Pomorskie Voivodeship at
the background of the opinion of residents of the Pomerania region and the rest of the country.
The research has been performed on the initiative of the Marshal of the Pomorskie Voivode-
ship at the turn of 2012 and 2013. The results point to a significant support for shale
gas exploration in the Pomorskie Voivodeship and considerable expectations as it comes to
benefits for gminas/poviats/residents related thereto. It is also clear that close cooperation
between all stakeholders, dialogue and education are necessary elements in the process.
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Badania opinii publicznej w zakresie postrzegania gazu
z ³upków przeprowadzone by³y w ró¿nych czêœciach kraju
przez wiele podmiotów, m.in. Pomorskie Obserwatorium
Reporterskie, TNS OBOP czy PBS Sp. z o.o. z Sopotu.
Wyniki wiêkszoœci badañ zosta³y opublikowane i by³y tak¿e
szeroko komentowane w mediach polskich i europejskich,
w szczególnoœci w kontekœcie poziomu akceptacji poszu-
kiwañ i wydobycia gazu z ³upków wœród mieszkañców
regionów i ca³ego kraju. W listopadzie 2012 r. marsza³ek
województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk zwróci³ siê
do przedstawicieli samorz¹dów lokalnych w wojewódz-
twie oraz do instytucji wspó³pracuj¹cych z samorz¹dem
województwa pomorskiego i firm posiadaj¹cych koncesje
w województwie z proœb¹ o wype³nienie ankiety na temat
gazu z ³upków, nastawienia do poszukiwañ i wydobycia,
oczekiwañ i postrzeganych zagro¿eñ z tym zwi¹zanych –
aby poznaæ ich zdanie, które uzupe³ni spektrum opinii
i pozwoli na wyci¹gniêcie wniosków z badania wszystkich
interesariuszy.

Celem podjêtej przez marsza³ka inicjatywy by³o opra-
cowanie – na podstawie wyników ankiety – samorz¹dowej
ksiêgi dobrych praktyk dla inwestorów w zakresie poszuki-
wañ i wydobycia gazu z ³upków. Marsza³ek jest przekona-
ny, ¿e wysi³ek w³o¿ony w wype³nienie ankiety zaowocuje
lepsz¹ wspó³prac¹ miêdzy wszystkimi interesariuszami
oraz lepszym zrozumieniem wzajemnych potrzeb i obaw,
co pozwoli zapobiegaæ nieporozumieniom i przyczyni siê
do zwiêkszenia bezpieczeñstwa prac poszukiwawczych,
a w przysz³oœci byæ mo¿e wydobywczych.

Osob¹ odpowiedzialn¹ za przygotowanie i przeprowa-
dzenie badania oraz koordynacjê prac nad ksiêg¹ dobrych
praktyk jest pe³nomocnik marsza³ka województwa pomor-
skiego ds. gazu z ³upków Ma³gorzata Maria Klawiter, a za
szczegó³ow¹ analizê zebranych informacji i opracowanie ra-
portu z badania odpowiada³a firma badawcza PBS z Sopotu.

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH

Ankietê wype³ni³o 63 przedstawicieli samorz¹dów:
gmin, miast i powiatów, a tak¿e 14 przedstawicieli partne-
rów samorz¹du województwa pomorskiego (dalej SWP) –

nadleœnictw i jednego biura planowania przestrzennego.
Oznacza to, ¿e opracowany materia³ dotyczy niemal po³o-
wy jednostek samorz¹dowych województwa. Najliczniej
reprezentowane w badaniu by³y powiaty: s³upski, wejhe-
rowski i pucki, a tak¿e kartuski, koœcierski i gdañski, czyli
rejony, gdzie obecnie inwestorzy s¹ najbardziej aktywni.
Je¿eli chodzi o koncesjonariuszy, to na zaproszenie mar-
sza³ka do wype³nienia ankiety odpowiedzieli przedstawi-
ciele wszystkich dziewiêciu firm posiadaj¹cych koncesje
w województwie pomorskim.

POZIOM WIEDZY O GAZIE Z £UPKÓW

Co trzeci przedstawiciel samorz¹du uwa¿a, ¿e jego
wiedza na temat gazu z ³upków jest dobra lub bardzo dobra,
niemal po³owa, ¿e przeciêtna, a co czwarty, ¿e s³aba lub
¿adna (ryc. 1). Posiadana wiedza, nawet je¿eli okreœlana
jako dobra, jest jednak na wysokim poziomie ogólnoœci.
Badani czerpi¹ j¹ g³ównie ze Ÿróde³ ogólnodostêpnych
(media) lub z seminariów i konferencji, które si³¹ rzeczy
nie skupiaj¹ siê na wszystkich szczegó³ach dotycz¹cych
poszukiwañ. Badanym brakuje ci¹g³oœci i systematycznoœci
w przekazywaniu potrzebnych im informacji, postuluj¹
stworzenie jednego miejsca, w którym dostêpne by³yby
wszelkie informacje (np. platforma e-learningowa), i widz¹
du¿e zapotrzebowanie na szeroko zakrojon¹ kampaniê
dialogowo-informacyjn¹, w ramach której systematycz-
nie by³yby prowadzone dzia³ania edukacyjne, zarówno dla
w³adz samorz¹dowych, jak i dla mieszkañców. Powszech-
nie dostêpna i rzetelna informacja, dotycz¹ca nie tylko
korzyœci, lecz tak¿e zagro¿eñ i sposobów ich unikniêcia –
to, wydaje siê, dobro pierwszej potrzeby dla w³adz i miesz-
kañców województwa pomorskiego.

Poszukiwanie gazu z ³upków to temat ci¹gle nowy
i dotychczasowe dzia³ania pokazuj¹, ¿e doœwiadczenia
pó³nocnoamerykañskie nie do koñca przek³adaj¹ siê na
ogólnopolsk¹ i pomorsk¹ specyfikê, a tak¿e ¿e konieczne
jest budowanie nowej wiedzy dostosowanej do tej specyfiki
i przekazywanie jej wszystkim interesariuszom. Wiele pytañ
dotycz¹cych oddzia³ywania na œrodowisko, w szczegól-
noœci na wody powierzchniowe i podziemne, gospodarki
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odpadami, terminarza prac poszukiwawczych i odwiertów
oraz kwestii ewentualnych odszkodowañ i przychodów
gmin pozostaje nadal bez odpowiedzi.

Nie dziwi zatem du¿e zainteresowanie udzia³em w kam-
panii dialogowo-informacyjnej, któr¹ prowadziæ maj¹ pod-
mioty z województwa pomorskiego. Niemal 90% ankie-
towanych przedstawicieli samorz¹dów i partnerów chce
uczestniczyæ w takiej kampanii.

Kampania to kolejna inicjatywa marsza³ka województwa
pomorskiego. Odbywa siê w województwach pomorskim,
kujawsko-pomorskim i warmiñsko-mazurskim i obejmuje
szeroki wachlarz dzia³añ z zakresu komunikacji spo³ecz-
nej, w tym te wspieraj¹ce dialog i wymianê informacji
w zakresie gazu z ³upków miêdzy ró¿nymi interesariusza-
mi. Na kampaniê sk³adaj¹ siê dwa œciœle ze sob¹ po³¹czone
obszary: program informacyjno-edukacyjny oraz model
dialogu spo³ecznego2.

Zdaniem badanych kampania jest konieczna, aby spo-
³eczeñstwo zosta³o ca³oœciowo poinformowane o wszyst-
kich aspektach zwi¹zanych z eksploracj¹ ³upków – zarówno
o potencjalnych korzyœciach, jak i zagro¿eniach.

Równie¿ koncesjonariusze deklaruj¹ chêæ uczestnictwa
w tej kampanii, a tak¿e wsparcia merytorycznego inicja-
tywy przez oddelegowanie swoich specjalistów.

Na fakt, ¿e kampania dialogowo-informacyjna jest
konieczna, wskazuj¹ równie¿ wyniki innych badañ3, które
wykaza³y, ¿e poziom wiedzy mieszkañców województwa
pomorskiego jest niski – tylko 10% ocenia swoj¹ wiedzê
jako dobr¹ lub bardzo dobr¹. Jest to wynik zbli¿ony do
wyników ogólnopolskich. Tym, co wyró¿nia mieszkañców
Pomorza, jest du¿o czêstsze zainteresowanie tematem
poszukiwañ gazu z ³upków ni¿ w przypadku pozosta³ych
mieszkañców Polski. Temat ten nie interesuje jedynie co

dziesi¹tego mieszkañca Pomorza, a a¿ co
czwartego mieszkañca pozosta³ych woje-
wództw.

OPINIE I NASTAWIENIE
DO GAZU Z £UPKÓW

Wyniki badania ankietowego przepro-
wadzonego w samorz¹dach i jednostkach
partnerskich wskazuj¹ na niemal 100-
-procentowe poparcie dla poszukiwania
gazu z ³upków, przeciw by³o jedynie 3%
badanych. Niemal co piaty z nich wyra-
¿a jednak swoje poparcie warunkowo.
Warunkami realizowania takich poszuki-
wañ stawianymi przez ankietowanych s¹:
prowadzenie badañ na terenach o ma³ym
zaludnieniu, dbanie o bezpieczeñstwo œro-
dowiska i zasobów wody, zagwaranto-
wanie wymiernych korzyœci samorz¹dom
lokalnym i traktowania ich w sposób part-
nerski, jako strony uczestnicz¹cej w pro-
cesie, a tak¿e informowanie mieszkañ-
ców na bie¿¹co o postêpie prac poszuki-
wawczych.

Ankieta zawiera³a pytania o to, czy
poszukiwanie gazu z ³upków mo¿e byæ

zdaniem badanych powa¿nym zagro¿eniem dla œrodowiska
i turystyki oraz czy mo¿e byæ szans¹ na zwiêkszenie zatrud-
nienia na terenie ich gminy/miasta/powiatu. Niemal co pi¹ty
przedstawiciel samorz¹du i partnerów SWP uwa¿a, ¿e mo¿e
istnieæ powa¿ne zagro¿enie dla œrodowiska i turystyki w ich
regionie. Obawy nie wydaj¹ siê wiêc zbyt du¿e. Interesu-
j¹cy jest jednak fakt, ¿e odpowiednio 38% i 34% ankieto-
wanych nie wie, czy poszukiwanie gazu z ³upków mo¿e
byæ powa¿nym zagro¿eniem dla œrodowiska lub turystyki.
Wskazuje to na koniecznoœæ uzupe³nienia informacji i danych
w tym zakresie, gdy¿ badani po prostu nie s¹ w stanie osza-
cowaæ takiego wp³ywu bez wiedzy na temat oddzia³ywania
poszukiwañ na œrodowisko i krajobraz.

Ponad 80% przedstawiceli samorz¹dów i partnerów
SWP, którzy wziêli udzia³ w badaniu, uwa¿a, ¿e poszuki-
wanie i wydobycie gazu z ³upków jest szans¹ na zwiêksze-
nie liczby miejsc pracy na terenie ich gminy/powiatu. Jest
to g³ówna motywacja do prowadzenia rozmów z inwesto-
rami. Badani zdaj¹ sobie sprawê, ¿e przy samym odwiercie
nie bêdzie du¿ej liczby miejsc pracy dla mieszkañców,
ale pracownicy inwestora i jego podwykonawców musz¹
gdzieœ mieszkaæ i jeœæ oraz korzystaæ z innych us³ug – jest
wiêc szansa na wiêcej miejsc pracy poœrednio wynika-
j¹cych z inwestycji. Ponadto w skali d³ugoterminowej in-
westycja bêdzie mia³a wp³yw na rozwój infrastruktury
i Ÿróde³ energii w regionie, co mo¿e przyci¹gn¹æ firmy,
które do tej pory nie rozwa¿a³y dzia³alnoœci w danej lokali-
zacji. Firmy takie bêd¹ mog³y rozwin¹æ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, co mo¿e oznaczaæ, za przyk³adem Ameryki Pó³-
nocnej, zwiêkszenie liczby miejsc pracy dostêpnych dla
spo³ecznoœci lokalnych.

Jak wynika z badania ogólnopolskiego3, poparcie miesz-
kañców Pomorza dla poszukiwañ gazu z ³upków jest
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wieku 15+, n = 1013, w styczniu 2013 r.

w tym 25% odpowiedzi
„w ogóle mnie to nie interesuje”
includes 25% fraction of
“I am not interested at all”

wiem du¿o, prawie wszystko i wszystko

I know a lot/almost everything/everything

wiem niewiele, prawie nic lub nic

I know little/almost nothing/nothing

w tym 10% odpowiedzi
„w ogóle mnie to nie interesuje”
includes 10% fraction of
“I am not interested at all”

Wyniki dla województwa pomorskiego i pozosta³ej czêœci Polski pochodz¹
z badania Omnibus PBS zrealizowanego dla PGNiG w styczniu 2013r.

Results for the Pomorskie Voivodeship and the rest of Poland come from
Omnibus research conducted on behalf of PGNiG in January 2013.

Ryc. 1. Samoocena wiedzy na temat gazu z ³upków wed³ug przedstawicieli samo-
rz¹dów, partnerów SWP, mieszkañców województwa pomorskiego oraz pozosta³ych
mieszkañców Polski (wyniki dla województwa pomorskiego i pozosta³ej czêœci Polski
pochodz¹ z badania Omnibus PBS zrealizowanego dla PGNiG w styczniu 2013 r.)
Fig. 1. Self-assessment of the knowledge on shale gas of the representatives of self-
-governments, partners and residents of the Pomorskie Voivodeship and other residents
of Poland (results for the Pomorskie Voivodeship and other parts of Poland come from
Omnibus PBS survey implemented for PGNiG in January 2013)



mniejsze ni¿ wœród przedstawicieli samo-
rz¹dów i wynosi 76% (ryc. 2). Jest ono
jednak du¿o wy¿sze ni¿ wœród mieszkañ-
ców pozosta³ej czêœci kraju (53%). Pomo-
rzanie nie ró¿ni¹ siê od pozosta³ych
mieszkañców Polski pod wzglêdem
swoich obaw co do wp³ywu poszukiwañ
na krajobraz i œrodowisko. Obawy te s¹
nieco czêstsze ni¿ wœród przedstawicieli
samorz¹dów – 30% mieszkañców woje-
wództwa pomorskiego twierdzi, ¿e eks-
ploatacja z³ó¿ gazu z ³upków ma nega-
tywny wp³yw na krajobraz, a 43% uwa-
¿a, ¿e istnieje ryzyko zanieczyszczenia
œrodowiska.

Podobnie jak samorz¹dowcy, Pomorza-
nie maj¹ spore nadzieje zwi¹zane ze wzro-
stem liczby miejsc pracy – 82% jest prze-
konanych, ¿e takie inwestycje zapewniaj¹
nowe miejsca pracy dla mieszkañców.

WSPÓ£PRACA MIÊDZY
KONCESJONARIUSZAMI

I SAMORZ¥DAMI

Wyniki badania przeprowadzonego przez Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa Pomorskiego wskazuj¹ na istnienie
rozbie¿noœci w ocenie dotychczasowej wspó³pracy miêdzy
koncesjonariuszami i przedstawicielami samorz¹dów i part-
nerów SWP.

Wszystkie badane firmy deklaruj¹, ¿e podejmuj¹ dzia-
³ania maj¹ce na celu zachowanie transparentnego dialogu
z w³adzami samorz¹dów lokalnych oraz ¿e szanuj¹ prawo
drugiej strony do informacji. Na te dzia³ania sk³ada³y siê
g³ównie: spotkania i wizyty w urzêdach, prezentacje na
sesjach rady gminy, regularne rozmowy z wójtami/starosta-
mi i geologami, spotkania z mieszkañcami, dy¿ury informa-
cyjne, a tak¿e wizyty edukacyjno-informacyjne w miejscach
prowadzenia odwiertów.

Koncesjonariusze ocenili dotychczasow¹ wspó³pracê
z samorz¹dami lokalnymi pozytywnie. W ankietach poja-
wia³y siê okreœlenia: bardzo pozytywna, dobra, efektywna,
przebiega³a pomyœlnie. Wspó³pracê tê wed³ug koncesjo-
nariuszy charakteryzuje otwartoœæ, bezpoœrednioœæ oraz
chêæ udzielania informacji. Ewentualne trudnoœci wynika³y
z braku wiedzy dotycz¹cej dzia³añ i technologii zwi¹zanej
z poszukiwaniem gazu z ³upków, które dla wielu samo-
rz¹dowców s¹ zagadnieniami nowymi.

W ankietach pozytywnie oceniono te¿ dotychczasow¹
wspó³pracê z urzêdem marsza³kowskim. Zdaniem konce-
sjonariuszy sprawnie, terminowo i profesjonalnie prowa-
dzi on procedury administracyjne i wspiera ich dzia³ania,
g³ównie zwi¹zane z prowadzeniem komunikacji ze spo³ecz-
noœci¹ lokaln¹.

Nieco inaczej wygl¹da ocena wspó³pracy przez samo-
rz¹dy i partnerów SWP. Jedynie co drugi ocenia wspó³-
pracê z koncesjonariuszami pozytywnie. Powody niezado-
wolenia to g³ównie brak kontaktu z koncesjonariuszem
i nieinformowanie o postêpie prac. Niezadowolenie budzi
równie¿ pomijanie w komunikacji kwestii problematycz-
nych i zas³anianie siê tajemnic¹ handlow¹, gdy przedstawi-
ciele samorz¹dów próbowali uzyskaæ informacje. Badani
zwracaj¹ uwagê na koniecznoœæ prowadzenia ci¹g³ego dia-
logu z mieszkañcami, a nie ograniczania siê jedynie do
konsultacji na wstêpie inwestycji.

Brak komunikacji i informacji wp³ywa na poziom zaufa-
nia do podmiotów posiadaj¹cych koncesje. Zaufanie roœnie
tam, gdzie firmy chêtnie kontaktuj¹ siê z lokalnymi w³a-
dzami i mieszkañcami, oraz tam, gdzie przekazywane infor-
macje s¹ obiektywne, a wiêc mówi¹ zarówno o korzyœciach,
jak i zagro¿eniach. 63% badanych przedstawicieli samo-
rz¹dów i partnerów SWP darzy koncesjonariuszy zaufaniem,
co wydaje siê dosyæ wysokim wynikiem, je¿eli wzi¹æ pod
uwagê zastrze¿enia co do jakoœci wspó³pracy.

Na podstawie wyników badania mo¿na stwierdziæ, ¿e
podstawow¹ potrzeb¹ samorz¹dów jest dobry przep³yw
wiarygodnych informacji na ka¿dym etapie prowadzenia
prac poszukiwawczych. Wiarygodnoœæ powinno gwaran-
towaæ zaanga¿owanie do kampanii informacyjnej niezale¿-
nych ekspertów, naukowców i prawników, którzy bêd¹
w stanie rozwiewaæ w¹tpliwoœci oraz wspomagaæ meryto-
rycznie przedstawicieli samorz¹dów w rozmowach z inwe-
storami. Informacje, których potrzebuj¹ samorz¹dowcy,
dotycz¹ g³ównie oceny skutków wydobycia gazu z ³upków
w skali krótko-, œrednio- i d³ugoterminowej, danych techno-
logicznych dotycz¹cych wydobycia, map terenów poszuki-
wañ, harmonogramów dzia³añ, lokalizacji odwiertów. Bez
szczegó³owej, rzetelnej wiedzy nie bêd¹ mogli podj¹æ odpo-
wiednich dla nich decyzji zwi¹zanych z poszukiwaniem,
a w przysz³oœci tak¿e z wydobyciem gazu z ³upków.

POSTRZEGANE KORZYŒCI I PRZESZKODY

Jakie korzyœci mog³yby czerpaæ samorz¹dy lokalne
dziêki d³ugoterminowemu wydobyciu gazu z ³upków? Na tak
postawione pytanie samorz¹dy i partnerzy SWP w swoich
odpowiedziach wskazuj¹ g³ównie (97%) wp³ywy do bud-
¿etu gminy z tytu³u op³at. Poza tym co drugi ankietowany
liczy na rozwój przedsiêbiorstw na terenie gminy/powiatu
(i zwi¹zane z tym równie¿ wp³ywy do bud¿etu) oraz na
nap³yw inwestorów zachêconych bliskoœci¹ Ÿród³a energii.
47% liczy, ¿e ceny gazu ulegn¹ zmniejszeniu.

Jednoczeœnie badani zauwa¿aj¹, ¿e wydobycie gazu
z ³upków mo¿e spowodowaæ straty w postaci spadku war-
toœci nieruchomoœci na obszarze wydobycia gazu i grun-
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Wyniki dla województwa pomorskiego i pozosta³ej czêœci Polski pochodz¹
z badania Omnibus PBS zrealizowanego dla PGNiG w styczniu 2013r.

Results for the Pomorskie Voivodeship and the rest of Poland come from
Omnibus research conducted on behalf of PGNiG in January 2013.

Ryc. 2. Poparcie dla poszukiwania gazu z ³upków wœród przedstawicieli samorz¹du,
partnerów, mieszkañców województwa pomorskiego oraz pozosta³ych mieszkañców
Polski (wyniki dla województwa pomorskiego i pozosta³ej czêœci Polski pochodz¹
z badania Omnibus PBS zrealizowanego dla PGNiG w styczniu 2013 r.)
Fig. 2. Support for shale gas exploration among the representatives of self-governments,
partners and residents of the Pomorskie Voivodeship and other residents of Poland
(results for the Pomorskie Voivodeship and other parts of Poland come from Omnibus
PBS survey implemented for PGNiG in January 2013)



tów w s¹siedztwie (69%) oraz wydatki, gdy¿ konieczna
bêdzie budowa dodatkowej infrastruktury do eksploatacji
i transportu gazu na du¿¹ skalê (52%).

Koniecznoœæ budowy dodatkowej infrastruktury do
transportu gazu jest postrzegana jako g³ówna przeszkoda
infrastrukturalna (79% wskazañ), która mo¿e odstraszyæ
inwestorów lub zmniejszyæ op³acalnoœæ wydobycia, a co za
tym idzie konkurencyjnoœæ cenow¹ wydobywanego gazu.
Jednoczeœnie powstanie takiej infrastruktury to, zdaniem
respondentów, tak¿e jedna z g³ównych korzyœci (74%),
która obok remontu/budowy dróg lokalnych (87%) mo¿e
przyci¹gaæ nowe firmy do regionu i przyczyniæ siê do
wzrostu zatrudnienia.

78% badanych liczy na wzrost liczby miejsc pracy
w wyniku inwestycji i – co za tym idzie – wzrost jakoœci
¿ycia mieszkañców dziêki rozwojowi ekonomicznemu
(75%). Co drugi samorz¹dowiec uwa¿a, ¿e mieszkañcy
zaczn¹ postrzegaæ wydobycie jako szansê rozwoju gminy,
co wp³ynie na zwiêkszenie ich aktywnoœci i przedsiêbior-
czoœci. Jednoczeœnie 68% ma obawy przed mo¿liwym nega-
tywnym wp³ywem eksploatacji na zdrowie i ¿ycie miesz-
kañców, a 42% widzi zagro¿enie w niskiej akceptacji spo-
³ecznej wydobycia gazu z ³upków (12% obawia siê, ¿e na
przeszkodzie wydobyciu stan¹æ mo¿e brak zgody mieszkañ-
ców na dzier¿awê nieruchomoœci na cele wydobywcze).

Przedstawiciele samorz¹dów i partnerów SWP uwa¿aj¹,
¿e jedn¹ z korzyœci p³yn¹cych z wydobycia gazu z ³upków
by³oby zwiêkszenie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañ-
ców (53%), byæ mo¿e w efekcie dyskusji i prowadzonej
kampanii dialogowo-informacyjnej, której koniecznoœæ pod-
kreœlali w badaniu. Œrodowisko skorzysta równie¿, gdy gaz
wydobywany w du¿ej iloœci i dostêpny dla mieszkañców
w ni¿szej cenie pozwoli na zmianê paliwa do ogrzewania
mieszkañ. Zwiêkszenie udzia³u gazu kosztem wêgla i kok-
su pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
zdaniem 58% badanych. Jednoczeœnie ankietowani oba-
wiaj¹ siê, ¿e wydobycie gazu z ³upków na skalê przemy-
s³ow¹ wp³ynie na jakoœæ zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych (77%). Obawy zwi¹zane ze ska¿eniem lub
nadmiern¹ eksploatacj¹ wód wynikaj¹ z niewielkiej lub nie-
precyzyjnej wiedzy na temat techniki szczelinowania hydrau-
licznego. Badani czêsto nie wiedz¹, czy ich gmina/miasto/
powiat posiadaj¹ dostêp do wystarczaj¹cej iloœci wód, aby
zaspokoiæ potrzeby zarówno mieszkañców, jak i nowej ga³êzi
przemys³u (21% nie potrafi udzieliæ odpowiedzi), co trzeci
respondent twierdzi, ¿e zasoby wody s¹ niewystarczaj¹ce.

Koncesjonariusze widz¹ niemal te same korzyœci dla
gmin i powiatów co przedstawiciele samorz¹dów i partne-
rów SWP. Mimo ¿e zgodnie twierdz¹, i¿ przedwczeœnie
jest mówiæ o korzyœciach p³yn¹cych z wydobycia, to sty-
mulowanie rozwoju w regionie mo¿e nast¹piæ ju¿ na etapie
przygotowawczym i stanowiæ pozytywny impuls dla lokal-
nej gospodarki i spo³ecznoœci.

Zwiêkszenie wp³ywów do bud¿etów lokalnych w zwi¹z-
ku z podatkami i op³atami eksploatacyjnymi, wspieranie
przez firmy lokalnych inwestycji, nowe miejsca pracy, roz-
wój infrastruktury, gazyfikacja i dostêp do tañszego gazu
w gminie, a tak¿e poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców to
g³ówne wymieniane przez koncesjonariuszy potencjalne
korzyœci z wydobycia gazu z ³upków.

Zdecydowanie wiêcej – z punktu widzenia koncesjona-
riuszy – jest przeszkód i problemów, na które natrafiaj¹
podczas swojej dzia³alnoœci. Dotycz¹ one przede wszystkim
przepisów i procedur. Badani wskazuj¹ na g¹szcz niespój-
nych przepisów, rozproszenie decyzyjnoœci oraz du¿¹ licz-

bê etapów w ca³ym procesie administracyjnym, na których
trzeba zdobywaæ pozwolenia i decyzje, co niepotrzebnie
ich zdaniem wyd³u¿a ten proces. Problemy infrastruktural-
ne to g³ównie brak planów zagospodarowania przestrzen-
nego oraz brak infrastruktury do obróbki i transportu gazu,
jak równie¿ brak dobrej jakoœci dróg koniecznych do trans-
portu ciê¿kiego sprzêtu wiertniczego. Badani wskazuj¹ te¿
na ograniczony wybór wariantów zagospodarowania odpa-
dów wydobywczych oraz niewystarczaj¹c¹ liczbê licencjo-
nowanych obiektów posiadaj¹cych instalacje do utylizacji
tych odpadów. Ostatnim, ale nie mniej wa¿nym rodzajem
obaw koncesjonariuszy jest niechêæ lokalnej spo³ecznoœci,
bêd¹ca wed³ug nich wynikiem braku wiedzy oraz negatyw-
nych kampanii prowadzonych przez przeciwników poszu-
kiwania i wydobycia gazu z ³upków.

PODSUMOWANIE – WZAJEMNE OCZEKIWANIA
KONCESJONARIUSZY I SAMORZ¥DÓW

Przedstawiciele samorz¹dów i organizacji zapytani
zostali o swoje oczekiwania w stosunku do koncesjonariu-
szy, a koncesjonariusze sformu³owali swoje oczekiwania
w stosunku do samorz¹dów. Oczekiwania te mo¿na pogru-
powaæ w trzech kategoriach: komunikacja, infrastruktura
i ochrona œrodowiska oraz procedury.

Komunikacja

Samorz¹dy oczekuj¹ od koncesjonariuszy pozostawa-
nia w sta³ym kontakcie zarówno z ich przedstawicielami,
jak i z mieszkañcami gmin, w których s¹ prowadzone
inwestycje. Konieczny jest sta³y przep³yw informacji na
ka¿dym etapie prowadzenia prac – samorz¹d i mieszkañcy
musz¹ na bie¿¹co wiedzieæ, co siê dzieje i jakie dzia³ania s¹
planowane w przysz³oœci.

Dodatkowo mieszkañcy oczekuj¹, ¿e dowiedz¹ siê, jak
prowadzone prace wp³yn¹ na ich codzienne ¿ycie. Warto
podkreœliæ, ¿e mieszkañcom powinny byæ przekazywane
informacje dotycz¹ce nie tylko korzyœci p³yn¹cych z prowa-
dzenia inwestycji na terenie ich gminy, lecz tak¿e potencjal-
nych zagro¿eñ – obraz zbyt idealny nie jest wiarygodny.

Wed³ug przedstawicieli samorz¹du koncesjonariusze
powinni prowadziæ na terenie swoich koncesji intensywn¹
i nieprzerwan¹ kampaniê informacyjn¹, a tak¿e konsultacje
spo³eczne, co bêdzie sprzyja³o pozytywnemu nastawieniu
mieszkañców do prowadzonych dzia³añ – w ten sposób
mieszkañcy poczuj¹ siê uwzglêdnieni i wa¿ni.

Samorz¹dy oczekuj¹ tak¿e wsparcia lokalnych inwesty-
cji oraz inicjatyw spo³eczno-kulturalnych. Zale¿y im m.in.
na wspieraniu budowy obiektów rekreacyjnych, sporto-
wych, wyposa¿aniu domów kultury, szkó³, œwietlic gmin-
nych, ale tak¿e na organizowaniu ró¿nego rodzaju imprez –
koncertów, festynów. Takie wydarzenia s¹ doskona³¹ okazj¹
do prowadzenia kampanii informacyjnej, co wykorzysta³o
ju¿ PGNiG, organizuj¹c m.in. Dni Krokowej 2012 (gmina
w powiecie puckim, województwo pomorskie). Podczas
festynu firma postawi³a namiot, w którym mieszkañcy
mogli dotkn¹æ ska³ ³upkowych i zapoznaæ siê z technologi¹
wydobywcz¹ prezentowan¹ na przygotowanym filmie. Mile
widziane przez samorz¹dowców jest tak¿e udostêpnianie
wiertni do zwiedzania – podczas takich wizyt czêsto oka-
zuje siê, ¿e nie taki diabe³ straszny, jak go maluj¹.

Koncesjonariusze tak¿e nie wyobra¿aj¹ sobie wspó³-
pracy bez dobrej komunikacji – z jednej strony chc¹ spraw-
nie komunikowaæ siê z samorz¹dami, z drugiej strony
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oczekuj¹, ¿e samorz¹d pomo¿e im w kontaktach z lokaln¹
spo³ecznoœci¹ i bêdzie stwarza³ sytuacje sprzyjaj¹ce takim
kontaktom.

Koncesjonariusze widz¹ potrzebê prowadzenia dzia³añ
edukacyjnych, czyli przekazywania rzetelnej wiedzy na
temat gazu z ³upków – chc¹ wiedzê przekazywaæ zarówno
przedstawicielom samorz¹dów, jak i mieszkañcom gmin.
Oczekuj¹, ¿e samorz¹dy wespr¹ ich w tych dzia³aniach.
Samorz¹dowcy chc¹ uczestniczyæ w szkoleniach i semina-
riach, mieszkañcy oczekuj¹ spotkañ otwartych, dy¿urów
informacyjnych, broszur.

K³opoty z komunikacj¹ powoduj¹ powstanie luki infor-
macyjnej. Spo³ecznoœci lokalne odczuwaj¹ potrzebê natych-
miastowego wype³nienia takich luk, a skoro nie maj¹ wia-
rygodnej informacji u Ÿród³a, siêgaj¹ do mediów, gdzie
natykaj¹ siê na dane o zró¿nicowanym poziomie wiarygod-
noœci. Ukszta³towane w ten sposób nie tylko pozytywne,
lecz tak¿e negatywne postawy wobec gazu z ³upków s¹
doœæ trwa³e.

Infrastruktura i ochrona œrodowiska

Samorz¹dy czêsto oczekuj¹, ¿e koncesjonariusze bêd¹
aktywnie uczestniczyæ w rozwoju infrastruktury gminy –
zbuduj¹ infrastrukturê na potrzeby wydobywcze, ale tak¿e
np. drogi dojazdowe. Samorz¹dy ¿yczy³yby sobie, aby na ich
terenie powsta³y gazoci¹gi – zwa¿ywszy, ¿e nie wszystkie
gminy zosta³y do tej pory w ca³oœci zgazyfikowane, oczeki-
waniem mieszkañców bêdzie dalsza gazyfikacja i dostêp
do tañszego surowca energetycznego.

Niezwykle istotne s¹ tak¿e oczekiwania odnoœnie do
dzia³añ proekologicznych – szczególna dba³oœæ o œrodowi-
sko naturalne w okolicy inwestycji, wziêcie pod uwagê
zdrowia i bezpieczeñstwa mieszkañców. S¹ to kwestie,
których najbardziej obawiaj¹ siê tak¿e sami mieszkañcy –
zanieczyszczenie zasobów wodnych, wymieranie roœlin
i zwierz¹t, powstawanie nieu¿ytków, nieodpowiednie sk³a-
dowanie odpadów wydobywczych. Od koncesjonariuszy
oczekuje siê, ¿e bêd¹ przekazywaæ rzetelne i kompletne
informacje na temat wp³ywu inwestycji na œrodowisko

naturalne oraz ¿e bêd¹ monitorowaæ stan œrodowiska przed
inwestycj¹, w trakcie jej trwania oraz po jej zakoñczeniu,
a dane pochodz¹ce z monitoringu bêd¹ przekazywaæ odpo-
wiednim s³u¿bom.

Do tej grupy oczekiwañ nale¿y tak¿e dbanie o krajo-
braz – niektóre miejscowoœci, w których s¹ prowadzone
inwestycje, dysponuj¹ piêknymi krajobrazami, zabytkami
przyrody i tradycyjnej architektury, posiadaj¹cymi du¿¹
wartoœæ turystyczn¹ – zarówno samorz¹dy, jak i mieszkañ-
cy obawiaj¹ siê utraty tych walorów.

Z kolei koncesjonariusze oczekuj¹ od samorz¹dów, aby
te uwzglêdni³y w planach zagospodarowania przestrzen-
nego budowê infrastruktury potrzebnej do poszukiwania
i wydobywania gazu z ³upków, aby opracowa³y strategiê
zabezpieczenia odwiertu w potrzebn¹ wodê oraz strategiê
gospodarowania odpadami, aby wspar³y lokalne inicjaty-
wy tworzenia wyspecjalizowanych sk³adowisk odpadów.

Procedury

Kolejny obszar oczekiwañ to kwestie zwi¹zane z proce-
durami administracyjnymi. Tu samorz¹dy oczekuj¹, ¿e kon-
cesjonariusze bêd¹ bezwzglêdnie przestrzegaæ procedur,
terminowo i rzetelnie uiszczaæ op³aty i podatki. Natomiast
koncesjonariusze oczekuj¹, ¿e samorz¹d u³atwi im przejœ-
cie przez te procedury – wytypuje pracownika do pomocy,
nawet zatrudni wiêcej pracowników i wyszkoli ich, aby
skróciæ czas oczekiwania na decyzje. Tak¿e niektóre wzor-
ce dokumentów powinny, wed³ug koncesjonariuszy, zostaæ
dostosowane do specyfiki zagadnienia, czyli poszukiwania
i wydobywania gazu z ³upków.

Wyniki badania dobrze podsumowuje wypowiedŸ jed-
nego z badanych:

„Chcia³bym, aby poszukiwanie i póŸniejsza eksploata-
cja by³y op³acalne zarówno dla kraju, firm wydobywczych,
dystrybutorów, ale te¿ i odbiorców i rejonów, na których to
wydobycie bêdzie siê odbywaæ. Wa¿nym elementem sprawy
jest czêœciowe uniezale¿nienie siê od istniej¹cych kierun-
ków dostaw dla Polski, kupuj¹cej najdro¿ej gaz w Europie.
Je¿eli »sprawa« siê powiedzie, mamy wiêksz¹ szansê na
rozwój. Wa¿ne, aby interes nie okaza³ siê jednostronny”.
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