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A b s t r a c t. The article briefly presents the most impor-
tant activities and actions (especially dialogue, informa-
tion and education measures) undertaken in therecent
years by the self-governments of the Pomorskie,
Kujawsko-Pomorskie, Warmiñsko-Mazurskie and Lubelskie
voivodeships, where exploration and examination of

unconventional hydrocarbon deposits are being conducted. Described are also independent initiatives of the self-governments in this
field such as international cooperation, public opinion research and seminars, conferences and workshops. The article indicates the
engagement of the Marshals of the voivodeships in the debate on the possibilities of managing unconventional hydrocarbon reservoirs
in Poland and Europe.
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Od roku 2010, kiedy to prace poszukiwawczo-rozpo-
znawcze za gazem z ³upków nabra³y tempa i rozpoczêto
pierwsze odwierty w Polsce, samorz¹dy województw i
administracja rz¹dowa w regionach z du¿¹ uwag¹
przygl¹daj¹ siê aktywnoœci tego nowego sektora. Podej-
muj¹ równie¿ wiele dzia³añ informacyjnych, edukacyj-
nych i dialogowych, dotycz¹cych niekonwencjonalnych
z³ó¿ wêglowodorów. Od samego pocz¹tku priorytetem
samorz¹dowców jest zapewnienie, aby prowadzone prace
odbywa³y siê z poszanowaniem przepisów prawa,
dba³oœci¹ o stan œrodowiska oraz wykorzystaniem najlep-
szych dostêpnych praktyk i technologii.

WSPÓLNE DZIA£ANIA
SAMORZ¥DÓW WOJEWÓDZTW

Ju¿ we wrzeœniu 2011 r. z inicjatywy marsza³ka woje-
wództwa pomorskiego Mieczys³awa Struka marsza³kowie

dziewiêciu województw podpisali list intencyjny o
wspó³pracy regionów w zakresie poszukiwania i wydoby-
wania niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów. Ich
wspó³praca polega przede wszystkim na dzieleniu siê
doœwiadczeniami w zakresie postêpów prac oraz relacji z
inwestorami, w³adzami samorz¹dów lokalnych i mieszkañ-
cami oraz na podejmowaniu wspólnych dzia³añ, g³ównie o
charakterze informacyjno-edukacyjnym.

List podpisany zosta³ przez marsza³ków województw:
kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego,
lubelskiego, ³ódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego,
œwiêtokrzyskiego i warmiñsko-mazurskiego. Dziêki tej
inicjatywie samorz¹dy wspólnie monitoruj¹ postêpy prac
na obszarze tych regionów oraz podejmuj¹ dzia³ania
maj¹ce na celu dochowanie dba³oœci o rzetelnoœæ podejmo-
wanych decyzji i szerokie informowanie zainteresowanych
stron. Intencj¹ sygnatariuszy listu jest nie tylko budowanie
dobrego klimatu dla inwestycji, ale te¿ uzyskanie efektu

338

Przegl¹d Geologiczny, vol. 61, nr 6, 2013

M.M. Klawiter

1Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdañsk; m.klawiter@pomorskie.eu.
2 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruñ; g.borek@kujawsko-pomorskie.pl.
3Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn; p.pasternak@warmia.mazury.pl.
4Urz¹d Marsza³kowski Województwa Lubelskiego, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin; agnieszka.mielniczuk@lubelskie.pl.

A. MielniczukP. PasternakG. Borek



synergii, który pozwoli samorz¹dowcom staæ siê silniej-
szym partnerem w relacjach z rz¹dem i inwestorami.

W kwietniu 2012 r. piêciu marsza³ków (województw:
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmiñsko-mazur-
skiego, mazowieckiego i lubelskiego) wziê³o udzia³ w
wizycie studyjnej w Stanach Zjednoczonych na zaprosze-
nie amerykañskiego Departamentu Stanu. W czasie tej
wizyty poznali oni administracyjno-prawne oraz praktycz-
ne realia wydobywania gazu z ³upków i jego wp³yw na œro-
dowisko naturalne. Spotkali siê równie¿ z przedstawicielami
nauki i administracji, a tak¿e firm wydobywczych, organi-
zacji pozarz¹dowych i z samymi mieszkañcami terenów,
na których prowadzone jest wydobycie na skalê prze-
mys³ow¹. Nastêpstwem tego wyjazdu by³a wizyta przed-
stawicieli amerykañskich firm bran¿owych, uczelni
technicznych i administracji w poszczególnych wojewódz-
twach oraz zorganizowana w maju 2012 r. przez Zwi¹zek
Województw RP konferencja pt. „Gaz ³upkowy w Polsce
szanse, zagro¿enia, oczekiwania”. Podczas konferencji
marsza³kowie poruszyli m.in. problematykê zakresu
ochrony œrodowiska w aspekcie poszukiwania i wydoby-
wania gazu z ³upków, stan prawny oraz kwestie ekono-
miczne zwi¹zane z zapewnieniem zysku samorz¹dom
gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Marsza³kowie
podkreœlali, ¿e w³adze regionalne nie zamierzaj¹ utrudniaæ
poszukiwañ z³ó¿ i ¿e zale¿y im przede wszystkim na
zagwarantowaniu ich bezpieczeñstwa. Zwi¹zek Woje-
wództw RP zaapelowa³ o w³¹czenie w proces decyzyjny
samorz¹dów województw oraz zwróci³ szczególn¹ uwagê
na monitorowanie i kontrolê wszystkich dzia³añ zwi¹-
zanych z poszukiwaniem i wydobywaniem wêglowodo-
rów. Zarz¹d Zwi¹zku sformu³owa³ tak¿e stanowisko w
sprawie poszukiwania i wydobycia gazu z ³upków w Pol-
sce oraz zabezpieczenia spraw œrodowiskowych, spo³ecz-
nych i gospodarczych5.

Na pocz¹tku 2012 r. marsza³ek województwa pomor-
skiego Mieczys³aw Struk zainaugurowa³ prace nad projek-
tem dialogowo-informacyjnym „Razem o £upkach”, który
realizowany jest w partnerstwie z województwem kujaw-
sko-pomorskim i warmiñsko-mazurskim na obszarze sied-
miu powiatów. W województwie pomorskim projekt
obejmuje powiat wejherowski, lêborski i kartuski, w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim powiaty rypiñski i radzie-
jowski, a na terenie Warmii i Mazur powiaty braniewski i
elbl¹ski6. Projekt, dofinansowany ze œrodków Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, obj¹³
patronatem honorowym g³ówny geolog kraju. Jego wyniki
zostan¹ przekazane stronie rz¹dowej – aby g³os regionów by³
s³yszalny na wszystkich szczeblach decyzyjnych, a wnioski i
rekomendacje zawarte w raporcie po przeprowadzeniu pro-
jektu zosta³y uwzglêdnione podczas tworzenia nowych regu-
lacji prawnych zwi¹zanych z sektorem ropy i gazu.

Wiosn¹ 2013 r. rozpoczê³a siê kampania informacyjna i
dialog ze spo³eczeñstwem na temat gazu z ³upków, organi-
zowane przez Ministerstwo Œrodowiska7. Dzia³ania te s¹
skierowane przede wszystkim do mieszkañców woje-

wództw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmiñ-
sko-mazurskiego i lubelskiego, a ich g³ównym celem jest
umo¿liwienie wszystkim zainteresowanym osobom zabra-
nia g³osu w debacie dotycz¹cej przysz³oœci wêglowodorów
ze z³ó¿ niekonwencjonalnych w Polsce. Samorz¹dy woje-
wództw objêtych kampani¹ anga¿uj¹ siê w jej realizacjê i
s¹ bardzo wa¿nym partnerem dla ministerstwa. Jesieni¹
2013 r. na LubelszczyŸnie i w pó³nocnej Polsce odbêd¹ siê
dwa wys³uchania publiczne na temat gazu z ³upków, do
których zaproszeni bêd¹ mieszkañcy tych regionów,
przedstawiciele administracji samorz¹dowej, organizacji
poza- rz¹dowych i firm poszukiwawczych oraz parlamen-
tarzyœci i naukowcy. Przebieg i wnioski p³yn¹ce z kampa-
nii zostan¹ opublikowane pod koniec roku 2013.

Samorz¹dy wspó³pracuj¹ce ze sob¹ w kontekœcie
poszukiwañ z³ó¿ gazu z ³upków przyst¹pi³y – z inicjaty-
wy samorz¹du pomorskiego – do konkursu MSZ „Wspar-
cie obywatelskiego i samorz¹dowego wymiaru polskiej
polityki zagranicznej – 2013”. Do dofinansowania zosta³
zakwalifikowany wniosek samorz¹du województwa
pomorskiego „Polsko-Kanadyjska Akademia Wspó³pracy.
Energetyka i Samorz¹dnoœæ”. Projekt ma na celu rozwój
bezpoœredniego dialogu miêdzynarodowego, d³ugofalow¹
wspó³pracê i wymianê doœwiadczeñ oraz dobrych praktyk
pomiêdzy województwami: pomorskim, kujawsko-pomor-
skim i warmiñsko-mazurskim a prowincj¹ Alberta w Kana-
dzie. Wspó³praca jednostek samorz¹du terytorialnego,
uczelni, organizacji i przedsiêbiorstw ma obejmowaæ zagad-
nienia z zakresu energetyki ze szczególnym uwzglêdnie-
niem wêglowodorów ze z³ó¿ niekonwencjonalnych.

Województwo kujawsko-pomorskie bêdzie realizowaæ
analogiczny projekt wspó³pracy ze Stanami Zjednoczony-
mi – „Polsko-Amerykañska Akademia Edukacyjna. Ener-
getyka – Ÿród³a i mo¿liwoœci”.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Z uwagi na intensywny rozwój poszukiwañ w regionie
Pomorza w 2011 r. marsza³ek województwa pomorskiego
Mieczys³aw Struk powo³a³ Ma³gorzatê Mariê Klawiter na
pe³nomocnika do spraw gazu z ³upków. Do jej zadañ nale-
¿y m.in. monitoring wszelkich dzia³añ w zakresie poszuki-
wania i rozpoznawania wêglowodorów ze z³ó¿ niekon-
wencjonalnych oraz zapewnienie aktywnego udzia³u
samorz¹du regionalnego w dialogu o zagospodarowaniu
tych zasobów. Ma³gorzata M. Klawiter uczestniczy³a dot¹d
w kilkudziesiêciu spotkaniach z przedstawicielami
samorz¹dów lokalnych, mieszkañcami i organizacjami
pozarz¹dowymi. Poruszane zagadnienia to m.in. stan prac
poszukiwawczych czy inicjatywy samorz¹du wojewódz-
twa zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ udzia³u spo³ecznoœci lokal-
nych w procedurach administracyjnych.

W grudniu 2011 r. rozpoczê³a siê seria seminariów
zwi¹zanych z inicjatywami samorz¹du województwa
pomorskiego w zakresie gazu z ³upków. Spotkania odby-
wa³y siê w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañ-
sku i dotyczy³y g³ównie postêpów prac poszukiwawczych.
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Mia³y tak¿e na celu przekazanie pomorskim samorz¹dow-
com i parlamentarzystom wiedzy potrzebnej do zrozumie-
nia podstaw i charakterystyki nowej w Europie bran¿y. Do
udzia³u w spotkaniach zapraszani byli eksperci i naukowcy,
którzy w swojej pracy koncentruj¹ siê na zagadnieniach
zwi¹zanych z przemys³em ropy i gazu. Relacje z poszczegól-
nych seminariów znaleŸæ mo¿na na stronie www.gazlupkowy.
pomorskie.eu.

W paŸdzierniku 2012 r. ruszy³a kolejna seria semina-
riów i warsztatów tematycznych, poœwiêconych m.in. œro-
dowiskowym, gospodarczym i spo³ecznym aspektom po-
szukiwania niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu. Seminarium
otwieraj¹ce ten cykl poœwiêcone by³o kwestii zagospoda-
rowania odpadów powstaj¹cych podczas poszukiwañ.
Udzia³ w nim wziêli pracownicy samorz¹dów i instytucji z
Pomorza, którzy wydaj¹ decyzje i pozwolenia w tym
zakresie. Zarówno przedstawiciele firm zajmuj¹cych siê
zagospodarowaniem odpadów, jak i naukowcy, opisywali
obecnie stosowane metody transportu, recyklingu oraz
unieszkodliwiania i utylizacji odpadów wydobywczych.
Temat ten wci¹¿ wzbudza du¿e zainteresowanie, do tej
bowiem chwili aktywnoœæ sektora poszukiwawczego
wêglowodorów nie by³a tak intensywna. Kolejne spotka-
nie, grudniowe, dedykowane by³o przedstawicielom
samorz¹dów, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska,
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych oraz pomor-
skim parlamentarzystom. Dotyczy³o trzech zagadnieñ:

– studium nad problemami oceny skutków œrodowisko-
wo-przestrzennych eksploatacji gazu z ³upków w woje-
wództwie pomorskim i przyleg³ych obszarach morskich8,

– inicjatyw badawczych Politechniki Gdañskiej zwi¹-
zanych z technologiami poszukiwañ gazu z ³upków,

– projektu „Razem o £upkach”.
Wspomniane studium jest pierwszym tego typu doku-

mentem w Polsce. Szeroko ocenia skutki œrodowiskowo-
-przestrzenne eksploatacji gazu z ³upków w województwie
pomorskim i przyleg³ych obszarach morskich. Rozwój
sektora ropy i gazu regulowany jest wieloma aktami praw-
nymi, uwarunkowaniami spo³ecznymi, œrodowiskowymi,
ekonomicznymi. Studium pomo¿e dok³adnie rozpoznaæ
szanse i zagro¿enia zwi¹zane z tymi zagadnieniami i
bêdzie stanowiæ niezbêdn¹ pomoc w podejmowaniu
w³aœciwych decyzji.

Na drugie spotkanie, w lutym 2013 r., zaproszono
przedstawicieli firm poszukiwawczych oraz firmy i osoby
zainteresowane wspó³prac¹ i powi¹zane z bran¿¹ poszuki-
wawczo-wydobywcz¹. Marsza³ek Mieczys³aw Struk
zaprosi³ obecnych m.in. do aktywnego udzia³u w projekcie
„Razem o £upkach” oraz do prowadzenia transparentnego
dialogu z mieszkañcami regionu.

W marcu 2013 r. cz³onkowie Zarz¹du Województwa
Pomorskiego spotkali siê z przedstawicielami organizacji
pozarz¹dowych. Dyskutowano o organizacji, harmonogra-

mie i zakresie tematycznym projektu „Razem o £upkach”,
który ma zagwarantowaæ mieszkañcom bezpoœredni
dostêp do informacji od firm poszukiwawczych oraz umo-
¿liwiæ regularne spotkania i dialog. Przedstawiciele orga-
nizacji pozarz¹dowych przekazali Zarz¹dowi Województwa
swoje uwagi i obawy zwi¹zane z wp³ywem wydobycia
gazu z ³upków na rolnictwo, turystykê i jakoœæ wody pitnej.
Podkreœlono tak¿e wyzwania i obawy zwi¹zane z zagospo-
darowaniem odpadów wydobywczych oraz z mo¿liwoœci¹
ich prawid³owej utylizacji na terenie województwa. Przed-
stawiciele organizacji zwrócili tak¿e uwagê na kwestie
zwi¹zane z monitoringiem i kontrol¹ procesu wydo-
bywczego.

Kolejn¹ cenn¹ inicjatyw¹, nad któr¹ pracuje samorz¹d
województwa, jest „Samorz¹dowa Ksiêga Dobrych Prak-
tyk” – przewodnik dla inwestorów (w szczególnoœci sekto-
ra ropy i gazu), ukazuj¹cy proces poszukiwawczy z
perspektywy samorz¹dów i mieszkañców. Dziêki niemu
inwestorzy bêd¹ w stanie lepiej zrozumieæ szczególny cha-
rakter regionu, jego uwarunkowania œrodowiskowe, prze-
strzenne, infrastrukturalne i spo³eczne, a tak¿e potrzeby i
wymagania poszczególnych grup zainteresowanych.

Pierwszym krokiem do uzyskania danych potrzebnych
do stworzenia ksiêgi by³o przeprowadzenie przez Urz¹d
Marsza³kowski ankiety dotycz¹cej opinii samorz¹dów
lokalnych na temat poszukiwania i ewentualnego wydoby-
wania gazu z ³upków. Ankietê prowadzono od listopada
2012 r. do lutego 2013 r. Z jej wynikami mo¿na zapoznaæ
siê na stronie www.gazlupkowy.pomorskie.eu9.

Samorz¹d województwa pomorskiego bierze aktywny
udzia³ w dialogu na szczeblu krajowym, europejskim i glo-
balnym. Marsza³kowie Mieczys³aw Struk, Wies³aw Bycz-
kowski i Ryszard Œwilski wziêli udzia³ w wielu
spotkaniach, m.in. z ambasadorami Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej, uczestnikami
misji gospodarczej z prowincji Alberta, firmami i organiza-
cjami pozarz¹dowymi. Wielokrotnie spotykali siê tak¿e z
cz³onkami Parlamentu Europejskiego oraz Parlamentu RP.
Pe³nomocnik Ma³gorzata M. Klawiter wziê³a udzia³ w pra-
cach miêdzynarodowego zespo³u nad zarz¹dzaniem ryzy-
kiem w kontekœcie poszukiwañ ropy i gazu ze z³ó¿
niekonwencjonalnych pod kierownictwem International Risk
Governance Council w Szwajcarii oraz w rozmowach z
cz³onkami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Szczególnym staraniem samorz¹du województwa
pomorskiego jest znalezienie kompromisu, który zapewni
z jednej strony efektywne wykorzystanie potencja³u ener-
getycznego i gospodarczego, jaki tkwi w ska³ach ³upko-
wych, a jednoczeœnie pozwoli zapewniæ wysokie bez-
pieczeñstwo œrodowiska naturalnego i mieszkañców.
Wzrost bezpieczeñstwa energetycznego, a tak¿e d¹¿enie w
kierunku gospodarki niskoemisyjnej (redukcja wp³ywu
energetyki i przemys³u na œrodowisko oraz klimat) s¹
przedmiotem szczególnej troski gospodarzy regionu.
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8Treœæ studium, przygotowanego przez zespó³ redakcyjny pod wodz¹ Andrzeja Tyszeckiego i Rados³awa Opio³y z Instytutu Mor-
skiego w Gdañsku, jest dostêpna na stronie instytutu (www.im.gda.pl) oraz na stronie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Pomorskiego (www.gazlupkowy.pomorskie.eu).

9Wyniki ankiety zosta³y opisane w artykule Magdaleny Jackman i Sylwii Sterczyñskiej pt. „Gaz z ³upków w oczach mieszkañców,
samorz¹dów, koncesjonariuszy i instytucji województwa pomorskiego” (patrz str. 381).



WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

W celu œcis³ego monitorowania procesów zwi¹zanych
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem niekonwencjonal-
nych z³ó¿ wêglowodorów w województwie kujawsko-po-
morskim w lipcu 2011 r. powo³ano pe³nomocnika zarz¹du
województwa – Grzegorza Borka. W zakresie kompetencji
pe³nomocnika jest tworzenie p³aszczyzny dialogu miêdzy
przedsiêbiorstwami planuj¹cymi oraz prowadz¹cymi
poszukiwania i rozpoznawanie z³ó¿ a lokalnymi spo³ecz-
noœciami, jak równie¿ wspó³praca ze s³u¿bami planistycz-
nymi i ochrony œrodowiska.

Jednym z pierwszych publicznych dzia³añ w woje-
wództwie by³o zorganizowanie w lipcu 2011 r. w Urzêdzie
Marsza³kowskim w Toruniu konferencji poœwiêconej praw-
nym, ekonomicznym i œrodowiskowym uwarunkowaniom
poszukiwania i wydobycia gazu z ³upków. Udzia³ w spo-
tkaniu wziêli wójtowie, burmistrzowie, starostowie z Kujaw
i Pomorza, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych,
s³u¿b ochrony œrodowiska i nauki. W roli prelegentów
wyst¹pili m.in. naukowcy oraz przedstawiciele polskich i
zagranicznych firm poszukiwawczych. Nastêpstwem tego
wydarzenia by³o powo³anie zespo³u z³o¿onego z pracowni-
ków samorz¹dowych, którego zadaniem by³o okreœlenie
priorytetów i nawi¹zanie wspó³pracy z lokalnymi sa-
morz¹dami z terenów objêtych koncesjami na poszukiwa-
nie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów oraz przedsiê-
biorcami zamierzaj¹cymi rozpocz¹æ prace w woje-
wództwie.

W drugiej po³owie 2011 r. przeprowadzono akcjê infor-
macyjn¹ oraz rozpoznanie dotycz¹ce stanu zaanga¿owania
wójtów, burmistrzów i starostów z terenów objêtych kon-
cesjami, a tak¿e zaawansowania prac inwestorów i zwi¹-
zanych z nimi obaw spo³ecznych. Dziêki tej akcji samorz¹d
województwa by³ na bie¿¹co informowany o postêpach
prac poszukiwawczych oraz móg³ identyfikowaæ potrzeby
i obawy spo³eczne z nimi zwi¹zane. Ponadto niemal w ka¿-
dej gminie i powiecie objêtych koncesjami zosta³ wyzna-
czony pracownik merytoryczny do wspó³pracy z pe³no-
mocnikiem zarz¹du województwa.

Przedstawiciele samorz¹du województwa brali udzia³
w najwa¿niejszych wydarzeniach poœwiêconych poszuki-
waniom gazu z ³upków w Polsce. Do tych wydarzeñ nale¿y
zaliczyæ spotkania na terenie odwiertów oraz liczne konfe-
rencje organizowane przez administracjê rz¹dow¹, mar-
sza³ków innych województw oraz firmy poszukiwawcze.
Ponadto samodzielnie organizowali panele dyskusyjne i
wspierali tego typu wydarzenia w regionie, jak np. Forum
Gospodarcze w Toruniu, które w latach 2012 i 2013 by³o
miejscem dyskusji na temat wêglowodorów ze z³ó¿ nie-
konwencjonalnych miêdzy specjalistami z bran¿y wydo-
bywczej, naukowcami, przedstawicielami administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej oraz partnerami spo³ecznymi.

Wœród bie¿¹cych dzia³añ samorz¹du województwa w
zakresie tematyki gazu z ³upków s¹ przedsiêwziêcia s³u¿¹ce
budowaniu dialogu spo³ecznego oraz promocji korzyœci
p³yn¹cych z pozyskiwania surowców mineralnych. Prowa-
dzone s¹ równie¿ dzia³ania zwi¹zane z potencjalnym
oddzia³ywaniem procesów badawczych na œrodowisko
naturalne. Wœród tematów poruszanych w dyskusji

spo³ecznej najwa¿niejsze s¹ w³aœnie te zwi¹zane ze œrodo-
wiskiem i krajobrazem. Du¿o w¹tpliwoœci budz¹ kwestie
zwi¹zane z dewastacj¹ krajobrazu, zanieczyszczeniem
wód podziemnych, zu¿yciem wody, ha³asem oraz utyliza-
cj¹ odpadów wydobywczych.

Obecnie województwo kujawsko-pomorskie samo-
dzielnie lub we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
i instytucjami intensyfikuje dzia³ania na rzecz budowania
dialogu spo³ecznego. Wœród nich nale¿y wymieniæ
wspó³pracê w ramach projektów podnosz¹cych œwiado-
moœæ na temat czystej energii oraz projekt „Razem o
£upkach”. Widaæ te¿ du¿e zaanga¿owane w prowadzenie
zajêæ na terenie szkó³. Na spotkania w szko³ach chêtnie
przychodz¹ mieszkañcy wraz z dzieæmi. S¹ to przede
wszystkim spotkania organizowane przez firmy posia-
daj¹ce koncesje oraz organizacje pozarz¹dowe. Podczas
realizacji projektów edukacji ekologicznej organizacje
pozarz¹dowe informuj¹ m³odych s³uchaczy o alternatyw-
nych Ÿród³ach energii, w tym o zagadnieniach zwi¹zanych
z gazem z ³upków. G³ównym partnerem województwa w
realizowaniu dzia³añ informacyjnych na temat gazu z
³upków s¹ media lokalne.

WOJEWÓDZTWO WARMIÑSKO-MAZURSKIE

Pierwsz¹ inicjatyw¹ samorz¹du województwa warmiñ-
sko-mazurskiego, która rozpoczê³a dyskusjê na temat
wêglowodorów niekonwencjonalnych w regionie, by³a
konferencja pt. „Poszukiwanie z³ó¿ i perspektywy wydo-
bycia gazu z ³upków w województwie warmiñsko-mazur-
skim”, która odby³a siê w grudniu 2011 r. w Olsztynie.

Podczas konferencji dyskutowano o pracach poszuki-
wawczych oraz planowanych badaniach w województwie.
Uczestniczyli w niej specjaliœci z zakresu energetyki, miê-
dzy innymi pracownicy Departamentu Polityki Ekono-
micznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Pañst-
wowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytu-
tu Badawczego, a tak¿e przedstawiciele lokalnych w³adz
oraz reprezentanci firm posiadaj¹cych koncesje na poszu-
kiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ gazu z ³upków.

W konsekwencji tego wydarzenia na pocz¹tku 2012 r.
marsza³ek Jacek Protas powo³a³ zespó³ do spraw monitoro-
wania prac zwi¹zanych z poszukiwaniem, rozpoznawa-
niem i wydobywaniem gazu i ropy z ³upków na terenie
województwa. Do zadañ zespo³u nale¿y monitoring
dzia³añ inwestorów, uczestnictwo we wspólnych pracach
województw – sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie
gazu z ³upków, podejmowanie inicjatyw informacyjnych i
edukacyjnych dotycz¹cych poszukiwania i wydobycia gazu
i ropy z ³upków. Marsza³ek powo³a³ równie¿ swojego
pe³nomocnika – Piotra Pasternaka, który w jego imieniu zaj-
muje siê koordynacj¹ spraw zwi¹zanych z poszukiwaniem i
eksploatacj¹ gazu z ³upków na terenie województwa.

Ostatni¹ inicjatyw¹ samorz¹du województwa w zakre-
sie tej problematyki by³a konferencja pt. „Gaz ³upkowy –
rozwój biznesu i nowych kierunków kszta³cenia zawodo-
wego”, która odby³a siê w kwietniu 2013 r. w Brzoziu
Lubawskim (gmina Kurzêtnik, powiat nowomiejski). Na
spotkaniu rozmawiano o przysz³oœci gazu z ³upków, o otocze-
niu gospodarczym i politycznym, modernizacji gospodarki,
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podatkach i wielu innych aspektach zwi¹zanych z nowym
rynkiem. W konferencji udzia³ wziêli m.in. naukowcy,
przedstawiciele inwestorów i administracji pañstwowej.
Spotkanie swoim zasiêgiem objê³o cztery powiaty, w któ-
rych zlokalizowane s¹ koncesje poszukiwawcze (nowo-
miejski, dzia³dowski, ostródzki i i³awski).

Samorz¹d województwa stara siê uczestniczyæ w naj-
wa¿niejszych wydarzeniach poœwiêconych poszukiwa-
niom gazu z ³upków w Polsce. Nale¿¹ do nich spotkania na
terenie odwiertów oraz liczne konferencje organizowane
przez administracjê rz¹dow¹ i inne województwa.

Firmy, które uzyska³y koncesje, od pocz¹tku zaanga-
¿owa³y siê we wspó³pracê z lokalnymi spo³ecznoœciami i
samorz¹dami, np. finansuj¹c program nauczania jêzyka
angielskiego dla mieszkañców czy wspieraj¹c organizacjê
ró¿nych imprez (np. regat ¿eglarskich czy wyjazdów
wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin). W regionie o
du¿ym bezrobociu istotny jest tak¿e fakt, ¿e niektóre firmy
zatrudniaj¹ okolicznych mieszkañców do prac porz¹dko-
wych i budowlanych czy stró¿owania. Dziêki takim
dzia³aniom oraz dotychczasowej polityce informacyjnej
samorz¹du województwa na Warmii i Mazurach nie by³o
dotychczas problemów z protestami spo³ecznymi.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Informacja o potencjalnych z³o¿ach gazu z ³upków i
mo¿liwoœci jego wydobywania w województwie lubelskim
wywo³a³a szereg gor¹cych dyskusji w wielu œrodowiskach.
Rosn¹ca liczba zwolenników i przeciwników tego Ÿród³a
energii, a tak¿e szanse ekonomiczne i rozwojowe oraz
przytaczane wizje zagro¿eñ, jakie potencjalnie nios¹ te
inwestycje, spowodowa³y, ¿e do dyskusji w³¹czy³y siê
w³adze regionu.

Po raz pierwszy w Lubelskiem temat zosta³ szerzej
podjêty podczas konferencji pt. ,,Gaz ³upkowy w Polsce i na
LubelszczyŸnie – szanse i wyzwania”, zorganizowanej we
wrzeœniu 2010 r. przez prof. Lenê Kolarsk¹-Bobiñsk¹, pose³
do Parlamentu Europejskiego, oraz Krzysztofa Grabczuka,
ówczesnego marsza³ka województwa lubelskiego. W sympo-
zjum wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
regionu, organizacji ekologicznych i firm zainteresowanych
poszukiwaniem gazu z ³upków na LubelszczyŸnie. Tematem
przewodnim by³y perspektywy i konsekwencje wydobycia
tego surowca na terenie naszego województwa.

Z inicjatywy marsza³ka Krzysztofa Hetmana i wojewo-
dy lubelskiego Genowefy Tokarskiej we wrzeœniu 2011 r.
odby³a siê kolejna konferencja pt. „Gaz ³upkowy w Polsce i
na LubelszczyŸnie”. Spotkanie by³o skierowane do samo-
rz¹dowców, którzy mieli okazjê z bliska przyjrzeæ siê tej
budz¹cej spore obawy, ale i nadzieje problematyce, a zw³a-
szcza technologii szczelinowania ³upków, jej aspektom
œrodowiskowym oraz dotychczasowym doœwiadczeniom
amerykañskim. O znaczeniu gazu z ³upków dla Polski i
naszego województwa mówi³ przedstawiciel Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, a pracownik Ministerstwa Œrodowi-
ska przybli¿y³ tematykê procedury koncesyjnej. W prelek-
cjach wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele: Okrêgowego

Urzêdu Górniczego w Lublinie, Pañstwowego Instytutu
Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w
Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w
Lublinie, Organizacji Polskiego Przemys³u Poszukiwaw-
czo-Wydobywczego – Zwi¹zku Pracodawców w Warsza-
wie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w
Lublinie.

W kwietniu 2012 r. na zaproszenie marsza³ka odby³o siê
spotkanie specjalistów z ró¿nych dziedzin: naukowców z
lubelskich uczelni, przedstawicieli organizacji samo-
rz¹dowych oraz instytucji zwi¹zanych z ochron¹ œrodo-
wiska. Na spotkaniu powo³ano Regionaln¹ Radê ds. Gazu
£upkowego. Jej zadaniem jest wypracowywanie roz-
wi¹zañ dotycz¹cych tych dziedzin, w których kontrowersje
s¹ najwiêksze, a wiêc ochrony œrodowiska, zmian w pra-
wie, komunikacji spo³ecznej oraz korzyœci dla regionu
p³yn¹cych z wydobycia gazu.

Podczas drugiego spotkania tego gremium w lipcu
2012 r. zosta³y zidentyfikowane i omówione podstawowe
problemy œrodowiskowo-prawne zwi¹zane z poszukiwa-
niem i wydobywaniem gazu z ³upków. Zaproponowano
równie¿ stworzenie niezale¿nego centrum informacji w
celu edukowania spo³eczeñstwa oraz prowadzenia dialogu
spo³ecznego. Przedstawiono tak¿e rozwi¹zania przyjête w
innych regionach oraz zaproponowano metody dzia³añ
informacyjno-edukacyjnych.

W ramach Departamentu Rolnictwa i Œrodowiska
Urzêdu Marsza³kowskiego w Lublinie utworzono Centrum
Edukacji Ekologicznej i Informacji o Œrodowisku. Jego
zadaniem jest przede wszystkim kszta³towanie œwiadomo-
œci ekologicznej mieszkañców Lubelszczyzny poprzez
dzia³ania informacyjno-edukacyjno-szkoleniowe, które
bêd¹ prowadzone równolegle do innych planowanych i
realizowanych w województwie przedsiêwziêæ. Rol¹ cen-
trum jest tak¿e dostarczanie spo³eczeñstwu wiedzy na
temat nowych zagadnieñ œrodowiskowych i zachodz¹cych
zmian prawnych. Jednostka ta bêdzie wspó³pracowaæ z
instytucjami rz¹dowymi, samorz¹dowymi, organizacjami
pozarz¹dowymi, œrodowiskiem naukowym i sektorem pry-
watnym w ramach lokalnych, regionalnych oraz ponadre-
gionalnych przedsiêwziêæ ekologicznych.

PODSUMOWANIE

Przysz³oœæ gazu z ³upków w Polsce w du¿ej mierze
zale¿y od aktywnoœci w³adz samorz¹dowych, których rola w
procesie poszukiwawczo-wydobywczym jest znacz¹ca. To,
w jaki sposób przedstawiciele samorz¹dów ka¿dego szczebla
bêd¹ postêpowaæ, tzn. jak u³o¿¹ swoje relacje z inwestorami i
spo³ecznoœciami lokalnymi i jakie bêd¹ podejmowaæ decyzje,
mo¿e zdecydowaæ o powodzeniu b¹dŸ fiasku inwestycji
zwi¹zanych z gazem z ³upków w danym regionie.

Dlatego te¿ samorz¹dy województw, w których trwaj¹
poszukiwania, pracuj¹ przede wszystkim nad zdobyciem i
przekazywaniem wiedzy zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ poszu-
kiwawcz¹ i wydobywcz¹ oraz zapraszaj¹ wszystkich zain-
teresowanych do aktywnego dialogu i wymiany opinii,
które pomog¹ w ustaleniu kierunku rozwoju regionów oraz
stworz¹ warunki do dyskusji na temat gazu z ³upków.
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