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Sonda że ogólnopolskie
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Sonda że lokalne
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Sonda że

� 51% społeczeństwa uważa, że wydobycie 
gazu z łupków jest bezpieczne dla 
środowiskaśrodowiska

� 17% uważa, że nie jest bezpieczne
� Protesty mają charakter lokalny



Ogniska konfliktów na Pomorzu



Konflikty lokalne

� Wiedza na temat gazu z łupków głównie z 
internetu
Protesty popierane przez międzynarodowe � Protesty popierane przez międzynarodowe 
organizacje przeciwne szczelinowaniu 
hydraulicznemu, jak np.. 

No Fracking France, Food&Water Europe



Fracking – sytuacja idealna



Fracking - katastrofa



Protesty



Dynamika protestów

Faza początkowa : 10% przeciwników, 3-5 aktywistów, 
pozostali to milcząca większość

Faza aktywizacji : stworzenie lokalnego Faza aktywizacji : stworzenie lokalnego 
stowarzyszenia, organizacja spotkań, wywierania 
nacisków na władze lokalne, dystrybucja ulotek, 
zyskanie poparcia

Faza eskalacji : 40-50% mieszkańców przeciwko 
inwestycji, rozprzestrzenianie się protestów na 
okoliczne miejscowości



Jak unikn ąć konfliktów?

� Na wczesnym etapie, w sposób jasny, przystępny i 
wyczerpujący informować o inwestycji.

� Społeczeństwo nie jest głupie. Ludzie mają prawo się 
bać.bać.

� Nie tylko liczy się środowisko i technologia. Ludzie mają 
również inne obawy.

� Ważny jest dialog na temat inwestycji oraz jej wpływu na 
społeczność lokalną.

� Istotny jest udział różnych interesariuszy w dialogu.
� Dialog powinien być prowadzony przez samorządy 

lokalne a nie przez firmy.



Razem o łupkach

� Program aktywnej edukacji ekologicznej oraz 
kampania informacyjna w zakresie procesu 
wydobywania gazu łupkowego oparta o model wydobywania gazu łupkowego oparta o model 
partycypacji społecznej.

� Lokalne Komitety Dialogu
� Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych w 

Gdańsku
� Pomorze
� Kwiecień 2013 – listopad 2014



Razem o łupkach

� Opracowanie końcowych podsumowań 
działań z konkretnymi rekomendacjami na 
temat prowadzenia inwestycji, dialogu, roli temat prowadzenia inwestycji, dialogu, roli 
instytucji.

� Umowa społeczna podpisana pomiędzy 
uczestnikami dialogu w Mikołajkach.



Porozmawiajmy o łupkach

� Ministerstwo Środowiska
� Kampania informacyjna
� Dwa przesłuchania publiczne: Gdańsk i 

Lublin, październik 2013 r.
� Około 100 uczestników: samorządowców, 

urzędników, mieszkańców



Porozmawiajmy o łupkach

� Badania opinii społecznej: w pierwszej 
kolejności mieszkańcy oczekują informacji od 
władz lokalnych a nie od urzędówwładz lokalnych a nie od urzędów
centralnych albo przedsiębiorców. 

� Dialog z urzędnikami gminnymi i zasilanie ich 
w niezbędną wiedzę i informacje.



Porozmawiajmy o łupkach

� Ministerstwo zleciło wykonanie dwóch badań
naukowych. 



Badania naukowe

I. Sierpień 2011 r. PIG-PIB zbadał aspekty 
środowiskowe zabiegu szczelinowania 
hydraulicznego przeprowadzonego w hydraulicznego przeprowadzonego w 
otworze Łebień LE-2H na Pomorzu:
monitoring sejsmiczny, pomiary emisji 
gazowych i hałasu, badanie powietrza 
glebowego, wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz płynu szczelinującego. 



Badania naukowe

II. Początek 2012 r. PIG-PIB, AGH i PG:
całość procesu inwestycyjnego (od tzw. 
etapu zerowego aż do zakończenia prac) i etapu zerowego aż do zakończenia prac) i 
mają charakter kompleksowy, są 
prowadzone na terenie kilku zakładów 
górniczych w różnych miejscach w Polsce i 
koncentrują się na wszystkich potencjalnie 
narażonych elementach środowiska.



Gaz dla gminy

� Program szkoleń skierowany do samorządów 
na temat wyzwań dotyczących środowiska i 
jego ochrony, w kontekście wpływu technologii jego ochrony, w kontekście wpływu technologii 
poszukiwawczych i eksploatacyjnych gazu z 
łupków. 

� Instytut Studiów Energetycznych
� Kwiecień 2013 – grudzień 2014



Wnioski

� W Polsce prowadzi się komunikację i 
informację, rzadziej dialog.
Administracja centralna pełni rolę � Administracja centralna pełni rolę 
„producenta wiedzy” a nie koordynatora 
komunikacji bezpośredniej.

� Samodzielne działania firm w terenie mogą 
zakończyć się poważnym konfliktem, np. 
Chervon w Żurawlowie.



Rekomendacje

� Szkolenie samorządów jest niezbędne, 
jednak wizja prowadzenia dialogu powinna 
być rozwijana na poziomie centralnym.być rozwijana na poziomie centralnym.

� Komunikację należy zacząć przed podjęciem 
ostatecznych decyzji.

� Działania komunikacyjno-dialogowe powinny 
być wpisane w procesy decyzyjne, nie 
powinny być odosbnionymi projektami.
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