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W dniu 24 września 2012 r Sejmik Województwa Pomorskiego 

Uchwałą nr 458/XXII/12 zaakceptował 

Strategi ę Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

stwarzając tym samym formalne podstawy do opracowania dokumentów 

Inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego

wykonawczych - sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS). 

Gaz z łupków jest elementem strategii SRWP 2020
a także RPS Ekoefektywne Pomorze 
i RPS Pomorski Port Kreatywno ści

www.strategia2020.pomorskie.euwww.strategia2020.pomorskie.eu



Pomorskie dysponuje małą ilością udokumentowanych zasobów 
surowców energetycznych, jednak prawdopodobne jest 

występowanie gazu ziemnego zalegającego w tzw. złożach 
łupkowych. 

Różnorodność kierunków oraz wielkości dostaw gazu mogą 
stworzyć korzystne warunki dla rozwoju regionu i podnoszenia 

jakości życia. 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie 
energetyki i środowiska 

jakości życia. 
Jednakże jego zagospodarowanie w regionie może skutkować 
występowaniem konfliktów przestrzennych i środowiskowych, 

wynikających z konieczności szybkiej rozbudowy systemów 
przesyłu i dystrybucji gazu.

Ponadto Pomorskie dysponuje największymi w Polsce 
udokumentowanymi złożami soli kamiennej, które z racji spełniania 
wymagań dla budowy podziemnych magazynów węglowodorów 

(gazowych i płynnych), mogą w niedalekiej przyszłości zostać 
przeznaczone pod tę funkcję. 



KOŁO 
KONFLIKTU

http://www.kuszyk-mediacje.pl/wartosci-idee-procedury.html

KONFLIKTU



MAPA KONCESJI – Polska Północna
www.lupki.mos.gov.pl



MAPA ODWIERTÓW W POMORSKIM
materiały własne UMWP, www.gazlupkowy.pomorskie.eu



LP Inwestor Nazwa firmy/operator koncesji koncesja

1 3Legs Resources +
ConnocoPhillips

Lane Energy Poland Sp. z o.o. Damnica 17/2007/p
Lębork 16/2007/p
Karwia 11/2008/p

Cedry Wielkie 
20/2007/p

Stegna 18/2007/p
Godkowo 45/2010/p

2 PGNiG SA PGNiG SA Wejherowo 4/2009/p

KONCESJONARIUSZE – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:

2 PGNiG SA PGNiG SA Wejherowo 4/2009/p
Kartuzy-Szemud 

72/2009/p
Stara Kiszewa 1/2011/p

3 BNK Petroleum
(Saponis: wraz z Esrey 

Energy Ltd.)

Indiana Investments Sp. z o.o.
Saponis Investments Sp. z o .o.

Trzebielino 16/2010/p
Bytów 17/2010/p
Słupsk 34/2009/p

4 San Leon Energy Baltic Oil & Gas Sp. z o.o.
San Leon Czersk Sp. z o.o.

Gdańsk W 71/2009/p
Czersk 17/2012/p

5 Esrey Energy Ltd.
(wraz z San Leon Energy)

Joyce Investements Sp. z o.o. Iława 28/2010/p

6 Mac Oil Mac Oil (Poland) Sp. Z o.o. Gdynia 52/2011/p



Plan prac w województwie na 2014/2015

Firma
Plany

Prace techniczne na terenie koncesji stan prac

PGNIG
SA

1
Koncesja Wejherowo - odwiert Lubocino 4H
horyzontalny
(gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie)

planowane

2
Koncesja Kartuzy-Szemud - odwiert Hopowo-1
(gmina Somonino, powiat kartuski, woj. 
pomorskie) 

planowane

Koncesja Lębork – odwiert Lublewo LEP-1ST1H wiercenie 

Lane 
Energy 
Poland

1

Koncesja Lębork – odwiert Lublewo LEP-1ST1H
pionowy i horyzontalny 
(gmina Choczewo, powiat wejherowski, woj. 
pomorskie)

wiercenie 
zakończone, 
trwają testy 
produkcyjne

2

Koncesja Lębork - odwiert Jackowo LEP-1
pionowy
(gmina Choczewo, powiat wejherowski, woj. 
pomorskie)

planowane

San Leon 1

Koncesja Gdańsk W - odwiert Lewino 2H
horyzontalny 
(gmina Linia, powiat wejherowski, woj. 
pomorskie)

planowane



• Dialog ze społecznościami lokalnymi na każdym etapie 
inwestycji, bezpośrednia pomoc

• Zrozumienie społeczności lokalnych
• Odnoszenie się do obaw społeczności lokalnych

• Bycie odpowiedzialnym reprezentantem społeczności 

DIALOG SPOŁECZNY

• Bycie odpowiedzialnym reprezentantem społeczności 
lokalnych



Inicjatywy Samorz ądu Województwa Pomorskiego

• Pierwsza dotyczy analizy wniosków z przeprowadzenia "Studium 
nad problemami oceny skutków środowiskowo-przestrzennych 

eksploatacji gazu z łupków w województwie pomorskim 
i przyległych obszarach morskich ”. Studium dostępne jest do 

pobrania na stronie: www.gazlupkowy.pomorskie.eu 

• Druga inicjatywa to projekt dialogowo-informacyjny i edukacyjny 
„ Razem o Łupkach ” pod patronatem marszałków województw: 

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmi ńsko-mazurskiego 
oraz pod patronatem Głównego Geologa Kraju – Sławomira 

• Trzecia inicjatywa: ankieta dotycz ąca gazu z łupków oraz jego postrzegania ,
przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski wśród samorządów lokalnych 

województwa pomorskiego oraz wśród instytucji partnerskich. Wyniki dostępne 
na ww. stronie internetowej.

• Cykl konferencji i seminariów tematycznych w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego m.in. Dot. postępu prac poszukiwawczych, kwestii 
związanych z odpadami wydobywczymi, dialogiem społecznym, dostępem do 

informacji nt. niekonwencjonalnych złóż węglowodorów itp.

oraz pod patronatem Głównego Geologa Kraju – Sławomira 
Brodzi ńskiego . Szczegóły dostępne na stronie:

•www.gazlupkowy.pomorskie.eu oraz www.razemolupkach.org 



� Trwają prace (obecenie zawieszone do wej ścia w życie nowych przepisów 
zapowiadanych przez rz ąd) nad samorz ądową księgą dobrych praktyk .

• UMWP planuje przygotowanie studium uwarunkowa ń geologicznych i 
hydrogeologicznych województwa pomorskiego pod k ątem gazu z łupków 

– jako źródła informacji dla samorz ądów i mieszka ńców.

• Udział w wizycie studyjnej w USA (2012r.), gdzie delegaci zapoznali si ę z 
dobrymi (a tak że niezbyt dobrymi) praktykami dot. gazu z łupków.

Inicjatywy Samorz ądu Województwa Pomorskiego

Fot. Małgorzata Maria Klawiter-Piwowarska



www.gazlupkowy.pomorskie.eu



„Studium nad problemami oceny skutków środowiskowo-
przestrzennych eksploatacji gazu z łupków w województwie 

pomorskim i przyległych obszarach morskich”



1. program aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjna w 
zakresie procesu wydobywania gazu łupkowego oparta o model partycypacji 
społecznej. Program powstał z inicjatywy i inspiracji Marszałka Mieczysława 

Struka. Realizowany jest pod patronatem marszałków województw: pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz pod patronatem Głównego 

Geologa Kraju – Sławomira Brodzińskiego.
2. We wrześniu odbyła się ostatnia, dziesiąta już tura spotkań Lokalnych Komitetów 

Dialogu w powiatach: kartuskim, lęborskim, wejherowskim (woj. pomorskie), 
radziejowskim, rypińskim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz braniewskim i elbląskim 

(woj. warmińsko-mazurskie). Spotkań razem: 70 + konferencje podsumowujące.
3. Do tej pory w spotkaniach wzięło udział ponad 750 osób.

„Razem o łupkach” - program aktywnej edukacji 
ekologicznej oraz kampania informacyjna

3. Do tej pory w spotkaniach wzięło udział ponad 750 osób.
4. Nieprzerwanie działa Live Chat z Ekspertem oraz formuła: zadaj pytanie 

ekspertowi. Do tej pory użytkownicy serwisu mogli „spotkać” się z adwokatem, 
geologiem, ekspertem ds. rynku gazu łupkowego oraz oczyszczania wody, 

hydrogeologiem. Łącznie wszystkie dyskusje trwały ponad 100 h, użytkowników 
live chat i ‘pytania do eksperta’ łącznie było 2000.

5. Prężnie działa serwis razemolupkach.org, który codziennie dostarcza świeże 
informacje o projekcie, doniesieniach prasowych, raportach i zmianach w prawie. 

Stronę odwiedziło prawie 50 tys. osób, z czego większość robi to regularnie, 
wysłano 65 newsletterów, które dotarły do około 10 tys. osób. W serwisie pojawiło 

się ponad 800 wpisów, artykułów raportów.
6. Zespół projektowy aktualnie skoncentrowany jest na organizacji konkursu 

fotograficznego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. 



*Liczba odbiorców działań edukacyjnych objętych przedsięwzięciem: 8 590 osób

** Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno - promocyjnych 
oraz informacyjnych 

899 500 osób

Działania szkoleniowe i propagujące wiedzę ekologiczną:

� zorganizowanie olimpiady/konkursu

� zorganizowanie konferencji

„Razem o łupkach” - program aktywnej edukacji 
ekologicznej oraz kampania informacyjna

� zorganizowanie konferencji

� zorganizowanie seminarium/warsztatów

� zorganizowanie szkolenia m.in. dla nauczycieli

� inne – Lokalne Komitety Dialogu

� Punkt informacyjny



„Razem o łupkach” - program aktywnej edukacji 
ekologicznej oraz kampania informacyjna

Opracowanie i wykonanie materiałów popularyzujących ochronę środowiska i postawy 
proekologiczne:

przygotowanie i druk plakatów, w tym wielkoformatowych

przygotowanie i wydawanie książek ekologicznych 

przygotowanie i produkcja materiałów konferencyjnych /pokonferencyjnych 
szkoleniowychszkoleniowych

Opracowanie materiałów wykorzystujących techniki komputerowe i Internet:

budowa i obsługa stron internetowych/portali i wortali

Live chat i odpowiedzi na pytania użytkowników serwisu razemolupkach.org –
zadający pytanie ekspertom

Inne działania edukacyjne:

produkcja spotów radiowych

Informacja w prasie



Napotkanie trudności i problemy

- struktury dialogowe / komórki planowania mają sens jedynie w gminie a 
w uzasadnionych przypadkach we wsiach

- samorząd gminny musi być współodpowiedzialny za realizację aby 
„poczuł” siłę i efekty działania metod partycypacji 

- koordynacja na poziomie województwa działań dialogowych – tylko przy 
czytelnej „ścieżce” do kręgów decyzyjnych (weryfikowalna przez stronę 
społeczną!)

brak silnych lokalnych NGO i niski poziom kapitału społecznego utrudnia brak silnych lokalnych NGO i niski poziom kapitału społecznego utrudnia 
proces i nawet w przypadku aktywności społeczności pojawia się pytanie o 
legitymację do brania udziału 

bierność/brak lub wiara w samodzielny sukces własnej polityki firm

brak/małe zaufanie samorządów lokalnych do prac dialogowych

brak chęci motywowany politycznie bądź personalnie

LKD – konieczna autonomia i strukturalizacja zespołu choć spotkania 
powinny odbywać się częściej niż 1x w miesiącu i powinno ich być nieco mniej 
niż 10.



Dziękuj ę za uwagę!

Małgorzata Maria Klawiter-Piwowarska
Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Gazu Łupkowego


