
– wp³ywy z u¿ytkowania górniczego, g³ównie z górnic-
twa wêgla brunatnego – 173 mln PLN, ropy i gazu 54 mln
PLN oraz górnictwa miedzi 30 mln PLN,

– jako wp³ywy z umów o udostêpnianie informacji geolo-
gicznej 16,5 mln PLN z górnictwa wêgla kamiennego i blisko
2 mln PLN z górnictwa rud miedzi (umowy z 2014 r.).

3. Do bud¿etów gmin oraz NFOŒiGW trafi³o – 443,5 mln
PLN, w tym:

– z op³at eksploatacyjnych do gmin 60% czyli
262,5 mln PLN (górnictwo wêgla kamiennego – 88 mln,
wêgla brunatnego – 70 mln, rud miedzi – 61 mln, wêglowo-
dory 34 mln), a do NFOŒiGW 40%, czyli 180 mln PLN.

Danuta Czerniawska

Gaz z ³upków bezpieczny dla œrodowiska
1

Poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja gazu
z ³upków, czy szerzej gazu ziemnego ze z³ó¿ niekonwencjo-
nalnych, przed d³ugi czas by³y obszarem daleko posuniêtej
manipulacji i dezinformacji oraz jednoczeœnie naukow¹ bia³¹
plam¹. Spowodowa³o to brak mo¿liwoœci prowadzenia dys-
kursu publicznego opartego na rzetelnej, obiektywnej wiedzy.

Temu zjawisku przeciwdzia³aæ ma raport przygotowany
przez konsorcjum Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego (lider konsorcjum),
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w
Krakowie oraz Politechniki Gdañskiej. Wykonanie doku-
mentu zosta³o zlecone przez Generaln¹ Dyrekcjê Ochrony
Œrodowiska w ramach zadania pt. „Ocena zagro¿eñ dla œro-
dowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania niekonwencjonalnych z³ó¿
wêglowodorów”. Sfinansowano go ze œrodków Narodowe-
go Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Raport pt. „Œrodowisko i prace rozpoznawcze doty-
cz¹ce gazu z ³upków” sk³ada siê z dwóch czêœci:

1) „Wyniki badañ œrodowiska gruntowo-wodnego,
powietrza, klimatu akustycznego, p³ynów technologicz-
nych i odpadów”;

2) „Wyniki monitoringu sejsmicznego”.
Wyników tych dostarczy³ 3-letni monitoring 7 odwier-

tów zlokalizowanych w województwach pomorskim (5)
i lubelskim (2): Lubocino-2H (PB Lubocino), Stare Mia-
sto-1K (PB Stare Miasto), Wysin-1 (PB Wysin), Syczyn
OU-2K (PB Syczyn), Zwierzyniec-1 (PB Zawada), Gapo-
wo B-1A (PB Gapowo), £ebieñ LE-2H (PB £ebieñ).

Pe³en cykl badañ obejmowa³:
– rozpoznanie warunków lokalnych i zaplanowanie

badañ terenowych,
– badanie stanu zerowego/zastanego œrodowiska przed

rozpoczêciem prac rozpoznawczych,
– badania w trakcie wiercenia otworu pionowego/kie-

runkowego,
– badania w trakcie zabiegów uruchomiania z³o¿a

z zastosowaniem szczelinowania hydraulicznego oraz
testów produkcyjnych,

– badanie stanu œrodowiska po zakoñczeniu prac na
terenie zak³adu,

– badanie stanu œrodowiska w d³u¿szym czasie po za-
koñczeniu prac.

Jednak monitoring na poszczególnych lokalizacjach
by³ œciœle powi¹zany z harmonogramem prac poszukiwaw-
czych i jego zakres mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noœci od
odwiertu. Wszyscy operatorzy wspó³pracowali z zespo³em
badawczym na zasadzie dobrowolnoœci i nie mieli mo¿li-
woœci wp³ywu na wyniki przedstawione w raporcie.

Raport zlecony przez GDOŒ zawiera obiektywne i naj-
bardziej miarodajne dane, opisuj¹ce wp³yw poszukiwañ
gazu z ³upków na œrodowisko naturalne, jakie s¹ dostêpne
w Europie. Polska jest liderem wœród pañstw europejskich

w zakresie poszukiwañ gazu z ³upków. Do kwietnia 2015 r.
podmioty prowadz¹ce poszukiwania gazu z ³upków wyko-
na³y ju¿ 70 otworów poszukiwawczych oraz zastosowa³y
zabieg szczelinowania hydraulicznego w 25 przypadkach.
Jest to skala pozwalaj¹ca w sposób naukowy oceniæ wp³yw
tych dzia³añ na œrodowisko naturalne.

Dokument ten jest szans¹ na odideologizowanie dyskursu
publicznego o gazie z ³upków, dotychczas zdominowanego
przez postawy polityczne i emocje. Stanowi odpowiedŸ na
artyku³owan¹ przez ró¿ne œrodowiska opinii publicznej oraz
organy administracji publicznej potrzebê naukowego zba-
dania faktycznych skutków poszukiwañ, rozpoznawania
i eksploatacji gazu z ³upków dla œrodowiska naturalnego.
Transparentnoœæ raportu, która od pocz¹tku prac by³a zasad¹
w komunikacji ze wszystkimi stronami, oraz wiarygodnoœæ
autorów pozwalaj¹ mieæ na nadziejê na rozpoczêcie nowego
etapu w dyskusji o gazie z ³upków w Polsce, opartego
na merytorycznych przes³ankach. Zapewnienie wszystkim
interesariuszom – równie¿ tym nie posiadaj¹cym specjali-
stycznej, technologicznej lub geologicznej wiedzy dotycz¹cej
gazu z ³upków – dostêpu do zweryfikowanej naukowo wie-
dzy i faktów jest wielk¹ zas³ug¹ opublikowanego przez Gene-
raln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska dokumentu.

Znaczenie raportu jest tym wiêksze, ¿e jego wyniki
pozwalaj¹ na rzeczywist¹ ocenê zagro¿eñ i ryzyka
zwi¹zanych z eksploatacj¹ gazu z ³upków w Polsce.
Dotychczas prowadzony pomiêdzy zwolennikami a prze-
ciwnikami gazu z ³upków dialog opiera³ siê na ró¿nej
jakoœci wiedzy, dotycz¹cej innych obszarów geograficz-
nych, o czêsto odmiennych uwarunkowaniach geologicz-
nych i otoczeniu prawnym, co wyklucza³o jak¹kolwiek
konkluzywnoœæ. Dopiero powstanie kompleksowego opra-
cowania, jakim jest raport, mo¿e stanowiæ podstawê do
podejmowania racjonalnych dzia³añ w sferze publicznej
przez organy administracji publicznej na szczeblu
rz¹dowym i samorz¹dowym. Wykonanie raportów oraz
zwi¹zanych z nim dokumentów umo¿liwi prowadzenie
spójnej polityki w zakresie poszukiwañ, rozpoznawania
i eksploatacji gazu z ³upków przez wszystkie szczeble
administracji publicznej. Bêdzie to równie¿ pomagaæ w
dalszym rozwoju sektora, zgodnie z interesem publicznym.

Na koniec chcia³bym zaznaczyæ, ¿e raport, aczkolwiek
kluczowy, nie jest produktem koñcowym. Obecnie trwaj¹
prace nad przygotowaniem wytycznych w zakresie poszu-
kiwañ, rozpoznawania i eksploatacji gazu z ³upków, które
stanowiæ bêd¹ niewi¹¿¹ce wsparcie dla organów admini-
stracji publicznej, zaanga¿owanych w proces poszukiwañ,
rozpoznawania i eksploatacji gazu z ³upków.

Z dokumentem mo¿na siê zapoznaæ na stronie General-
nej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska pod adresem: http://www.
gdos.gov.pl/gaz-z-lupkow.

Jan Kacper Markiewicz
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1 Wyniki trenowych badañ œrodowiskowych w rejonach prac rozpoznawczych z³ó¿ gazu z ³upków s¹ przedstawione w artykule
Kantor i in. na str. 404.


