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WYDARZENIA
Polsko-chiñskie rozmowy o gazie z ³upków – Warszawa, 5–8.07.2015
Jest realna szansa na polsko-chiñsk¹ wspó³pracê geologiczn¹. Przedstawiciele obu krajów pracuj¹ nad specjalnym memorandum w tej sprawie. Jednym z g³ównych jego
punktów ma byæ kooperacja w zakresie poszukiwañ i rozpoznania z³ó¿ gazu z formacji ³upkowych.
– Pracujemy nad ostatecznym tekstem, który chcielibyœmy podpisaæ w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy – powiedzia³, po lipcowych rozmowach z Chiñczykami, g³ówny
geolog kraju S³awomir Brodziñski. By³o to ju¿ drugie w
ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy spotkanie z geologami Pañstwa
Œrodka. Na zaproszenie ministra œrodowiska Macieja Grabowskiego w dniach 5–8 lipca br. wizytê w Polsce z³o¿y³a
5-osobowa delegacja chiñskiego Ministerstwa Ziemi i Zasobów (Ministry of Land and Resources – MLR), której przewodniczy³ wiceminister dr Wang Min. Celem wizyty by³a
kontynuacja rozmów o nawi¹zaniu wspó³pracy pomiêdzy
MLR a Ministerstwem Œrodowiska – zgodnie z ustaleniami
poczynionymi w trakcie oficjalnego spotkania g³ównego
geologa kraju, podsekretarza stanu w MŒ S³awomira Brodziñskiego z ministrem Zhong Ziran na Konferencji China
Mining w Tianjin w paŸdzierniku 2014 r. (G³ówny Geolog
Kraju z wizyt¹ w Chinach – Konferencja China Mining
2014, Prz. Geol., 62 (12): 795–796). Chiñczycy zapoznali
siê tak¿e z praktycznymi aspektami polskich poszukiwañ
gazu w ³upkach.
Przedstawiciele chiñskiego resortu Ziemi i Zasobów
spotkali siê z ministrem œrodowiska Maciejem Grabowskim. G³ównym tematem rozmów by³y dzia³ania polskiej
administracji w zakresie gospodarki zasobami kopalin
i koncesjonowania poszukiwañ, ze szczególnym uwzglêdnieniem gazu z ³upków. Delegacji chiñskiej przedstawiono
tak¿e wyniki polskich badañ dotycz¹cych wp³ywu poszukiwania i rozpoznawania gazu z ³upków na œrodowisko,
pozyskanych ostatnio w ramach realizacji projektu „Ocena
zagro¿eñ dla œrodowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów”, koordynowanego przez Generaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska z istotnym udzia³em
PIG-PIB. Projekt ten, finansowany przez NFOŒiGW, jest
realizowany od 2012 r. na zlecenie MŒ w celu zapewnienia
informacji niezbêdnych do efektywnego zarz¹dzania i kontroli wszystkich etapów poszukiwania, rozpoznania i eksploatacji niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów w
Polsce, w szczególnoœci gazu z ³upków. Kolejna runda rozmów toczy³a siê ju¿ w Pañstwowym Instytucie Geologicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym. Tym razem
delegacji chiñskiej towarzyszyli przedstawiciele Ambasady ChRL – dr Xiangdong Ye, radca ds. nauki i technologii
oraz pani Shao Yinghong z Sekcji Nauki i Technologii.
Stronê polsk¹, oprócz podsekretarza stanu S³awomira Brodziñskiego, reprezentowa³a zastêpca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych MŒ Kinga
Wojtczak oraz z ramienia PIG-PIB – dyrektor ds. wspó³pracy i promocji prof. Grzegorz Pieñkowski, a tak¿e dr
Wojciech Brochwicz-Lewiñski z Dzia³u Wspó³pracy
Zagranicznej. W rozmowach uczestniczyli równie¿ przed1196

stawiciele United Oilfield Services Sp. z o.o. – wiceprezes
ds. rozwoju dr Cezary Filipowicz i rzecznik prasowy Ryszard Woronowicz. UOS jest wiod¹c¹ na polskim rynku
firm¹ wykonuj¹c¹ us³ugi geofizyczne i wiertnicze, a
zw³aszcza szczelinowania hydraulicznego na rzecz
koncesjobiorców poszukuj¹cych gazu z ³upków.
Goœcie z Dalekiego Wschodu zaprezentowali polskim
partnerom chiñsk¹ drogê do sukcesów w udostêpnianiu
z³ó¿ gazu z ³upków. Dziêki tym osi¹gniêciom w Chinach,
jako w trzecim kraju na œwiecie (po USA i Kanadzie),
dosz³o do uruchomienia produkcji tego gazu na skalê przemys³ow¹ i jej szybkiego wzrostu, rokuj¹cego osi¹gniêcie,
czy nawet przekroczenie, ambitnych celów wyznaczonych
przez centralne w³adze chiñskie na koniec bie¿¹cego roku
i lata nastêpne.
Chiñskie dokonania s¹ efektem d³ugofalowej i konsekwentnej polityki w³adz centralnych, zw³aszcza wsparcia
przez Narodow¹ Komisjê ds. Rozwoju i Reform oraz Ministerstwo Finansów i Narodow¹ Administracjê Energi¹
(NEA) instytucji i firm zaanga¿owanych w poszukiwania,
udostêpnianie i uruchamianie produkcji gazu z ³upków.
W g³ównej mierze chodzi tu o firmy krajowe, przede
wszystkim z grupy Sinopec (China Petrochemical Corp.)
i China National Petroleum Corp. (CNPC), ale tak¿e
o Chiñsk¹ S³u¿bê Geologiczn¹. Te dzia³ania wspomagaj¹ce u³atwi³y ogromny postêp w pracach geofizycznych,
jak i rozwój technologii wierceñ oraz metod testowania
gazu, a tak¿e samego szczelinowania hydraulicznego.
Polskie doœwiadczenia w poszukiwaniu i rozpoznawaniu niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów przedstawi³
prof. Grzegorz Pieñkowski. Nakreœli³ tak¿e mo¿liwe pola
wspó³pracy polsko-chiñskiej. Dr Cezary Filipowicz i Ryszard Woronowicz uzupe³nili prezentacjê pokazem filmu
z zabiegów szczelinowania, jakie United Oilfield Services
przeprowadzi³ dla San Leon Energy w otworze Lewino-1G2 k. Gdañska. Po zakoñczeniu rozmów chiñscy goœcie
zwiedzili Muzeum Geologiczne oraz Pracowniê Mikrosondy Jonowej SHRIMP IIe/MC.
Podczas wizyty chiñska delegacja odwiedzi³a tak¿e
wiertniê Wysin na Pomorzu, nale¿¹c¹ do PGNiG (koncesja
Stara Kiszewa). Goœciom, oprócz g³ównego geologa kraju
i zastêpcy dyrektora DGiKG MŒ, towarzyszyli tam naczelnik Wydzia³u Wêglowodorów DGiKG MŒ Marta W¹grodzka oraz dyrektor Okrêgowego Urzêdu Górniczego w
Gdañsku Lidia Król, która zaprezentowa³a strukturê i zadania nadzoru górniczego.
Chiny od kilku lat z sukcesem prowadz¹ poszukiwania
zasobów gazu z ³upków w wielu spoœród 41 basenów uznanych za najbardziej perspektywiczne w tym kraju. Chocia¿
warunki geologiczne tam panuj¹ce, ró¿ni¹ siê w szczegó³ach od warunków polskich, to jednak s¹ one zbli¿one do
naszych. Co najwa¿niejsze, Chiñczycy doprowadzili do
uruchomienia wydobycia gazu z ³upków. Dlatego te¿
wspó³praca z chiñskimi specjalistami mo¿e siê okazaæ wyj¹tkowo korzystna dla strony polskiej. Takie konsultacje
mog¹ bowiem rzuciæ nowe œwiat³o na przyczyny zadzi-
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wiaj¹cych rozbie¿noœci w oszacowaniach zasobów tego
gazu, zw³aszcza stukrotnej (!) ró¿nicy w przypadku szacunków przedstawionych przez rz¹dow¹ Agencjê Informacji Energetycznej USA (EIA) i S³u¿bê Geologiczn¹ USA
oraz na dotychczasowe, raczej niezbyt optymistyczne, wyniki prac poszukiwawczych w naszym kraju.

Artyku³ powsta³ w ramach projektu „Wsparcie dzia³añ informacyjnych i analityczno-wdro¿eniowych nt. wêglowodorów
z formacji ³upkowych na rzecz bezpieczeñstwa energetycznego
Polski i ochrony œrodowiska, w tym udzia³u spo³eczeñstwa
w procesie udzielania koncesji” finansowanego ze œrodków
NFOŒiGW.

Wojciech Brochwicz-Lewiñski & Andrzej Rudnicki

Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Œrodowiska w austriackim
Ministerstwie Nauki, Badañ i Gospodarki dotycz¹ca austriackich rozwi¹zañ
w zakresie polityki surowcowej i ochrony z³ó¿
Spotkanie odby³o siê 4 wrzeœnia br. w Wiedniu w siedzibie Ministerstwa Nauki, Badañ i Gospodarki. Ze strony
polskiej wziêli w nim udzia³: minister S³awomir Brodziñski – g³ówny geolog kraju, Andrzej Przybycin – zastêpca
dyrektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Krzysztof Kowalik – radca ministra w Departamencie Nadzoru
Geologicznego MŒ, stronê austriack¹ reprezentowali:
Christian Schoenbauer – wiceminister nadzoruj¹cy pion
Energia i Górnictwo, Robert Holnsteiner – dyrektor odpowiedzialny za politykê surowcow¹, prof. Leopold Weber –
by³y dyrektor w Ministerstwie Nauki, Badañ i Gospodarki
odpowiedzialny za politykê surowcow¹
Spotkanie rozpoczê³o siê od prezentacji wiceministra
Ch. Schoenbauera nt. górnictwa w Austrii. Najistotniejsz¹
z punktu widzenia systemowego, informacj¹ jest fakt, ¿e
kwestie zwi¹zane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem,
wydobywaniem surowców mineralnych oraz póŸniejszym
cyklem surowcowym (oprócz kwestii odpadów), a tak¿e
surowcowe R&D s¹ w gestii jednego ministerstwa. Z tego
punktu widzenia ³atwiej jest prowadziæ ca³oœciow¹ politykê surowcow¹ i koordynowaæ dzia³ania pañstwa w tym
zakresie.
Co wa¿ne, austriacka polityka surowcowa jest pisana
z punktu widzenia popytowego (tzn. jak pañstwo mo¿e
u³atwiæ dzia³alnoœæ wydobywcz¹ tych kopalin, które bêd¹
potrzebne rodzimemu przemys³owi). W Niemczech, w których
gospodarka/przemys³ nastawiona g³ównie na eksport, polityka surowcowa stanowi safeguarding instrument – ma za
zadanie przede wszystkim zabezpieczyæ dostêp do surowców dla przemys³u (równie¿ surowców importowanych).
Druga prezentacja dyr. R. Holnsteinera dotyczy³a
„Austrian Minerals Plan” – dokumentu maj¹cego zapewniæ niezak³ócon¹ poda¿ surowców dla rodzimego, austriackiego przemys³u.
Przy okazji nowelizacji Ustawy o surowcach mineralnych w 2001 r. austriacki parlament wyst¹pi³ do Ministra
Spraw Gospodarczych i Pracy z wnioskiem o opracowanie
„Austriackiego Planu Zasobów Mineralnych”, w którym
udokumentowane zosta³yby z³o¿a potrzebnych surowców
mineralnych, w celu zabezpieczenia dostaw. Plan ten ma
stanowiæ podstawê przysz³ej dzia³alnoœci wydobywczej.

Przedstawiona prezentacja pokazywa³a metody, które
pozwoli³y na obiektywne zidentyfikowanie miejsc wystêpowania surowców mineralnych zas³uguj¹cych na ochronê. Specjalnie w tym celu opracowano metody oceny dla
poszczególnych grup surowców (materia³ów budowlanych,
przemys³owych surowców mineralnych i rud metali).
Zgodnie z definicj¹ okreœlon¹ w Austriackim Planie
Zasobów Mineralnych, obszarami wystêpowania surowców mineralnych zas³uguj¹cymi na ochronê s¹ obszary ich
wystêpowania, które nie s¹ sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi
planami zagospodarowania przestrzennego lub taka sprzecznoœæ jest niewielka. S¹ one zgodne z mo¿liwym do odtworzenia procesem planowania surowców mineralnych, którego
celem jest unikniêcie konfliktów na tle ich wydobycia.
Obszary wystêpowania surowców by³y systematycznie
identyfikowane na podstawie dok³adnych badañ, dokumentacji i oceny wszystkich znanych miejsc wystêpowania
surowców mineralnych. Metody oceny opracowano specjalnie na potrzeby ka¿dej z kategorii surowców mineralnych, tj. piasku i ¿wiru, ska³ zwiêz³ych, gliny, rud metali,
przemys³owych surowców mineralnych i wêgla.
Zgodnie z Konstytucj¹ Federaln¹ Austrii planowanie
regionalne le¿y w gestii krajów zwi¹zkowych, w rezultacie
ka¿dy (jest ich dziewiêæ) posiada oddzielne przepisy dotycz¹ce tych kwestii. W momencie rozpoczêcia prac nie we
wszystkich z nich wyraŸnie zapisano obowi¹zek ochrony
zasobów mineralnych.
Obecnie organy ds. planowania regionalnego krajów
zwi¹zkowych s¹ w trakcie wdra¿ania wyników Austriackiego Planu Zasobów Mineralnych. Rz¹d federalny zapewnia krajom zwi¹zkowym specjalistyczne wsparcie w toku
realizacji tego skomplikowanego zadania.
Wdro¿enie zamierzenia jest procesem d³ugotrwa³ym.
Projekt zosta³ szeroko uzgodniony, równie¿ z przedstawicielami przemys³u oraz implementowany w 3 na 9 krajów
zwi¹zkowych. Plany regionalne i gminne s¹ wi¹¿¹ce w
Austrii. Nie istnieje tam instytucja studium.
Plan nie przewiduje specjalnej procedury odszkodowawczej dla w³aœcicieli gruntów. W³aœciciel gruntu pod
którym znajduje siê chronione z³o¿e ma prawo do odszkodowania od przedsiêbiorcy, który to z³o¿e eksploatuje.
Krzysztof Kowalik

1197

