
Komunikacja i dialog spo³eczny przy poszukiwaniu i wydobyciu
gazu z ³upków – doœwiadczenia PGNiG

Aneta Stelmaszczyk
1

Communication and social dialogue in the course of exploration and production of shale gas – PGNiG
experience. Prz. Geol, 61: 565–567.

A b s t r a c t. In this article we showcase the communication initiatives implemented by Polish Oil and Gas Com-
pany (PGNiG) as part of the ongoing social dialogue with its stakeholders about its exploration for shale gas.
The Company's objectives here are facilitated by an array of communication tools, including open workshops,
road shows and residents meetings in areas covered by the Company's exploration projects, as well as study visits
to drilling sites and information and education campaigns in both local and nationwide media. Other tools
employed by the Company to educate the public on the subject include the dedicated website at
www.lupkipolskie.pl and a regular newsletter sent out to subscribers, intended as publicly accessible sources of

easy-to-understand information on shale gas. The present article ends with a summary of the findings of a survey, conducted at

PGNiG request by an independent research institute, which sheds light on the shift in perception of shale gas production by the

inhabitants of areas where production projects might actually be launched.
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Poszukiwania i wydobycie gazu z ³upków to temat
wa¿ny, wyzwalaj¹cy du¿o emocji. Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo SA ze swoim kilkudziesiêcioletnim
doœwiadczeniem w obszarze poszukiwania i wydobycia
wêglowodorów jest jedn¹ z najwiêkszych firm zaanga-
¿owanych w poszukiwanie gazu z ³upków na terenie Polski.

Trzy z posiadanych przez PGNiG koncesji znajduj¹ siê
na terenie województwa pomorskiego. Strategia rozwoju
PGNiG zak³ada dalsz¹ aktywizacjê i rozwój dzia³añ skiero-
wanych na pozyskiwanie gazu z ³upków. Mo¿liwoœæ prze-
mys³owego pozyskania tego paliwa to szansa na istotne
zwiêkszenie wydobycia krajowego, a wiêc wiêksz¹ samo-
wystarczalnoœæ energetyczn¹ Polski. W perspektywie –
tak¿e – wzrost niezale¿noœci Polski w kszta³towaniu poli-
tyki cenowej energii dystrybuowanej do odbiorców. Roz-
wój energetyki opartej na gazie jest zgodny z oczeki-
waniami stawianymi przez Uniê Europejsk¹ w kwestii
ograniczeñ produkcji dwutlenku wêgla, którego emisja
powinna systematycznie i znacz¹co spadaæ. Podczas spala-
nia gazu ziemnego wytwarzane jest dwa razy mniej CO2

ni¿ przy spalaniu wêgla, który jest podstaw¹ wytwarzania
energii elektrycznej w Polsce.

PGNiG, jako lider bran¿y wydobywczej w Polsce,
widzi ogromn¹ szansê w poszukiwaniach i wydobyciu
gazu z ³upków, z korzyœci¹ dla wszystkich Polaków.

Kieruj¹c siê zarówno istotnymi dla firmy wartoœcia-
mi, jak i obowi¹zuj¹cymi standardami prac poszuki-
wawczych, firma stara siê realizowaæ proces poszukiwañ
gazu z ³upków w sposób szczególnie staranny. Zarówno
jeœli chodzi o kwestie HSE (Health, Safety, Environment)
– bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska, jak i aspekty
komunikacyjne, wykraczaj¹c poza obowi¹zuj¹ce standar-
dy prostego informowania w sposób maksymalnie rzetel-
ny i przejrzysty.

W centrum zainteresowania Polskiego Górnictwa Naf-
towego i Gazownictwa SAs¹ spo³ecznoœci lokalne. To oczy-
wiste, bo to ich tak naprawdê najbardziej dotyczy dzia-
³alnoœæ wydobywcza. To one te¿ maj¹ najwiêkszy mandat
do zg³aszania w¹tpliwoœci czy pytañ dotycz¹cych wydoby-
wania gazu z ³upków. PGNiG zale¿y nie tylko na dialogu ze
spo³ecznoœciami lokalnymi, ale i na budowaniu trwa³ych i
partnerskich relacji. Zaanga¿owanie firmy w miejscach
realizacji poszukiwañ dotyczy wielu obszarów i jest bardzo
zró¿nicowane – od inwestycji w lokaln¹ infrastrukturê,
wspieranie lokalnych organizacji i przedsiêwziêæ, czy
wreszcie ciekawe inicjatywy s³u¿¹ce lepszej komunikacji z
mieszkañcami.

Od 2012 roku du¿a czêœæ wszystkich projektów komu-
nikacyjnych realizowanych w PGNiG dotyczy³a edukacji i
dialogu ze spo³ecznoœciami lokalnymi w rejonach koncesji
poszukiwawczych posiadanych przez firmê.

O skali i randze przedsiêwziêcia mo¿e œwiadczyæ fakt,
¿e decyzj¹ Zarz¹du PGNiG powo³ano specjalny zespó³ ds.
komunikacji i dialogu ze spo³ecznoœciami lokalnymi w
ramach poszukiwañ gazu z ³upków, z³o¿ony z ekspertów z
wielu ró¿nych dziedzin.

W ramach wypracowanej przez zespó³ strategii dzia³añ
na terenie swoich koncesji, PGNiG organizowa³o warszta-
ty dla przedstawicieli samorz¹dowców i mediów lokal-
nych. Uczestnicy mieli mo¿liwoœæ poznania wszystkich
aspektów zwi¹zanych z poszukiwaniem i przemys³ow¹
eksploatacj¹ gazu. Dla firmy szczególnie wa¿ny jest bez-
poœredni kontakt z mieszkañcami – w formie dy¿urów eks-
pertów w miejscowoœciach i gminach, gdzie planowane s¹
prace poszukiwawcze.

W³aœnie dlatego pracownicy PGNiG spêdzili w latach
2012–2013 kilkadziesi¹t dni na dy¿urach, warsztatach i
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spotkaniach, na których poznawali opiniê i potrzeby
mieszkañców.

Dodatkowo, jeœli kwestie interesuj¹ce dan¹ spo³ecz-
noœæ wykraczaj¹ poza kompetencje firmy, pomoc¹ s³u¿¹
zewnêtrzni eksperci z Instytutu Nafty i Gazu oraz Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska. Pracownicy PGNiG
s¹ otwarci na ka¿d¹ dyskusjê – jeœli spo³ecznoœæ ma tak¹
wolê lub zaistniej¹ nowe okolicznoœci w temacie prowa-
dzonych dzia³añ, spotykaj¹ siê oni w takich miejscowo-
œciach kilkakrotnie.

O otwartoœci firmy na mieszkañców mo¿e te¿ œwiad-
czyæ fakt, ¿e na bie¿¹co umo¿liwione jest monitorowanie
prac poprzez kamery zamontowane na placach wiertni-
czych (dostêp poprzez stronê www.lupkipolskie.pl). Dla
wszystkich chêtnych mieszkañców z gmin, w których PGNiG
zamierza rozpocz¹æ prace, organizowane s¹ wyjazdy stu-
dyjne, m.in. do Dêbek, ¯arnowca czy na wiertniê w Lubo-
cinie, by sami mogli siê przekonaæ, jak kopalnia gazu czy
plac wiertniczy wygl¹daj¹ w rzeczywistoœci.

Du¿ym problemem jest to, ¿e do zainteresowanych
szybciej docieraj¹ informacje sensacyjne, czy wrêcz mity,
ni¿ rzetelna wiedza, poparta badaniami, udokumentowana
faktami. Czasem wykorzystuj¹ to ró¿nego rodzaju organi-
zacje. Doœwiadczenia PGNiG jednoznacznie pokazuj¹, ¿e
potrzebna jest otwartoœæ i empatia, zrozumienie zarówno
dla potrzeb, jak i pytañ, a czasem wrêcz niepokoju miesz-
kañców. Wówczas rzeczowe argumenty i fakty mog¹ prze-
zwyciê¿yæ mity. Z pewnoœci¹ firmie pomaga fakt, ¿e jest
spó³k¹ polsk¹, z d³ug¹ tradycj¹, do której teraz mo¿na siê
odwo³ywaæ, aby zilustrowaæ sposób postêpowania.

Ponadto, maj¹c na wzglêdzie maksymaln¹ partycypa-
cjê spo³ecznoœci lokalnych, PGNiG wdro¿y³o projekt two-
rzenia rad konsultacyjnych, których cz³onkowie wybierani
s¹ przez lokalne œrodowiska na podstawie g³osowania
samych mieszkañców. Pierwsza rada konsultacyjna zosta³a
powo³ana w gminie Krokowa. Pomys³ jej utworzenia
powsta³ we wspó³pracy PGNiG z w³adzami samorz¹dowy-
mi Gminy Krokowa. Rada pracuje z mandatu spo³ecznego,
w celu rzetelnej reprezentacji oczekiwañ i potrzeb spo³ecz-
noœci lokalnej w relacji z PGNiG. W jej sk³ad weszli repre-
zentanci mieszkañców (3 osoby), organizacji spo³ecznych
(2 osoby), mediów lokalnych (1 osoba), Rady Gminy (2
osoby) oraz wójt gminy. Funkcjonowanie rady pozwoli na
trwa³y dialog PGNiG z mieszkañcami wokó³ istotnych
kwestii dotycz¹cych poszukiwania gazu ze z³ó¿ niekon-
wencjonalnych. Dziêki temu mieszkañcy mog¹ pytaæ i
dociekaæ kwestii najbardziej ich interesuj¹cych czy niepo-
koj¹cych. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce.

Uznaj¹c, ¿e temat ³upków jest wa¿ny dla wielu Pola-
ków, PGNiG przeprowadzi³o kampanie edukacyjne w ró¿-
nych mediach – ogólnopolskich i lokalnych, których celem
by³o przekazanie podstawowej wiedzy na temat poszuki-
wañ i eksploatacji gazu z ³upków oraz odpowiedŸ na naj-
czêœciej wyra¿ane obawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem
prowadzonych prac, œrodowiska, krajobrazu czy te¿ ludzi.
W ramach szerokiej edukacji powsta³ portal informacyjny
www.lupkipolskie.pl. Celem firmy by³o stworzenie Ÿród³a
informacji na temat gazu z ³upków. Oprócz podstawowych
tematów zwi¹zanych z ekonomicznymi, œrodowiskowymi
i technicznymi aspektami poszukiwañ i wydobycia gazu z
³upków, portal gromadzi raporty i stanowiska ekspertów.

PGNiG regularnie wysy³a te¿ specjalny newsletter do
ponad 4 tysiêcy odbiorców, w tym przedstawicieli admini-
stracji publicznej, sejmu, senatu, mediów i samorz¹dów
lokalnych, zbieraj¹cy najbardziej aktualne dane i wydarze-
nia dotycz¹ce poszukiwañ gazu z ³upków.

Od momentu powstania portalu www.lupkipolskie.pl
w paŸdzierniku 2012 roku odwiedzi³o go ponad 150 tysiê-
cy u¿ytkowników. Mo¿na mówiæ o sukcesie tego przedsiê-
wziêcia, niemniej firma stale go uzupe³nia, aktualizuje,
poszukuje ciekawych form popularyzacji przedstawionej tam
wiedzy i promocji samego portalu.

Jeœli chodzi o bardzo istotnych w tym procesie interesa-
riuszy, którymi s¹ organizacje ekologiczne, PGNiG stara
siê, by dialog z nimi by³ trwa³y i rzetelny. Jako jedyny –
dotychczas – inwestor firma przeprowadzi³a z organizacja-
mi pozarz¹dowymi, m.in. WWF, Koalicj¹ Klimatyczn¹,
Parti¹ Zieloni 2004, Fundacj¹ na rzecz Ekorozwoju i innymi,
formalne sesje dialogowe zrealizowane zgodnie z miêdzy-
narodowym standardem AA1000 (relacja z tego spotkania,
wywiady z jego uczestnikami, jak równie¿ zadane pytania i
odpowiedzi dostêpne s¹ na stronie www.lupkipolskie.pl).

Na spotkanie zaproszono organizacje o ogólnopolskiej
skali dzia³añ, dla których kwestie zwi¹zane z poszukiwa-
niem i wydobywaniem gazu ze Ÿróde³ niekonwencjonal-
nych s¹ istotne i stanowi¹ wa¿ny obszar zainteresowania.
Czêœæ z zaproszonych goœci nale¿y do Koalicji Klimatycz-
nej, bêd¹cej porozumieniem organizacji pozarz¹dowych
zaanga¿owanych w dzia³ania na rzecz ochrony globalnego
klimatu. Celem spotkañ dialogowych jest poznanie i lepsze
zrozumienie oczekiwañ organizacji pozarz¹dowych wzglêdem
PGNiG w procesie poszukiwañ gazu z ³upków, w szczegól-
noœci w zakresie: ochrony œrodowiska i bezpieczeñstwa
oraz komunikowania o tych zagadnieniach. Spotkanie to
poprzedzone by³o sesjami indywidualnymi z poszczegól-
nymi przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych, aby
lepiej poznaæ ich oczekiwania i przygotowaæ siê do sesji
ogólnej. Po spotkaniu firma przygotowa³a raport, w którym
uwzglêdniono wszystkie pytania i w¹tpliwoœci zaproszo-
nych goœci. Niewykluczone, ¿e odbêd¹ siê kolejne spotka-
nia.

Firmie PGNiG zale¿y na edukacji i budowaniu rzetel-
nych, przejrzystych relacji ze spo³ecznoœciami lokalnymi.
Z pewnoœci¹ jest to proces d³ugotrwa³y. Dlatego przyjêto
cele wykraczaj¹ce poza jeden rok, a firma gotowa jest
korygowaæ w³asne dzia³ania, z po¿ytkiem dla wszystkich
interesariuszy.

Warto tu te¿ zaznaczyæ, ¿e przed rozpoczêciem dzia³añ,
w czerwcu 2012 roku firma zrealizowa³a szerokie badania
spo³eczne na terenach koncesyjnych, które powtórzono po
6 miesi¹cach na pocz¹tku 2013 roku, a w planach jest reali-
zacja kolejnych edycji badania. Podsumowuj¹c ubieg³o-
roczne dzia³ania zwi¹zane z komunikacj¹ dotycz¹c¹ poszu-
kiwañ gazu z ³upków, firma wykorzysta³a wy¿ej wspo-
mniane badania (w styczniu 2013 roku przez PBS). Oto
najwa¿niejsze wyniki:

– 29% badanych stwierdzi³o w styczniu 2013 roku,
¿e liczba i intensywnoœæ informacji na temat gazu z
³upków, które s¹ im przekazywane, jest w pe³ni wystar-
czaj¹ca. W czerwcu 2012 roku takie opinie wyra¿a³o jedy-
nie 12% badanych;
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– w czerwcu 2012 roku a¿ 77% badanych uwa¿a³o, ¿e
powinno byæ wiêcej akcji informacyjnych na temat gazu z
³upków, natomiast po przeprowadzonych przez PGNiG
dzia³aniach w zakresie komunikacji, w drugiej fali stycz-
niowego badania pogl¹d ten wyrazi³o 49% mieszkañców
badanych gmin;

– znacz¹co wzros³a œwiadomoœæ mieszkañców gmin,
w których PGNiG posiada koncesje, odnoœnie poszukiwañ
gazu z ³upków na terenie ich gminy – z 55% w czerwcu
2012 roku do 69% w styczniu 2013 roku;

– istotnej poprawie uleg³a ocena jakoœci przekazywa-
nych mieszkañcom informacji na temat gazu z ³upków:
jako obiektywne uzna³o je w styczniowej fali badania 70%
badanych (w czerwcu 2012 roku tylko 34%); poprawie
uleg³a równie¿ zrozumia³oœæ informacji (w styczniu 2013
roku pozytywnie oceni³o je 65%, w czerwcu 2012 roku
49%); poprawi³a siê te¿ ocena dostêpnoœci informacji (w
styczniu 2013 roku – 63%, w czerwcu 2012 roku – 42%)
oraz ich wiarygodnoœci (z 43% w czerwcu 2012 roku do
64% w styczniu 2013 roku);

– po przeprowadzonych dzia³aniach komunikacyjnych
mniejsze obawy wœród mieszkañców budzi prowadzenie
inwestycji w pobli¿u ich miejsca zamieszkania – a liczba
tych, którzy wyra¿aj¹ akceptacjê, utrzymuje siê na podob-
nym poziomie 61% w 2012 i 63% w 2013 roku, przy czym
nast¹pi³ znacz¹cy spadek przeciwników inwestycji – z 24%
w 2012 roku do 16% w 2013 roku.

Te wyniki pokazuj¹, ¿e klimat dla rozwoju inwestycji
gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych na Pomorzu jest dobry,
a porównanie wyników ankiet z 2012 roku z danymi uzy-
skanymi podczas badania w edycji w 2013 roku wskazuje,
¿e stosunek spo³ecznoœci lokalnych do poszukiwañ gazu z
³upków jest bardzo racjonalny i w zdecydowanej wiêkszo-
œci przychylny.

Wyniki badañ potwierdzaj¹ koniecznoœæ bycia blisko
spo³ecznoœci lokalnych i prowadzenia rozmów z osobami,
których dzia³ania wydobywcze dotycz¹ w najwiêkszym
stopniu.

PGNiG bierze na siebie odpowiedzialnoœæ za popula-
ryzacjê wiedzy o gazie ³upkowym i inicjowanie dialogu z
wieloma grupami interesariuszy, anga¿uj¹c w to pracowni-
ków i du¿e fundusze. Firma jest otwarta wobec mediów,
polskich i zagranicznych, s³u¿y zawsze wiedz¹ ekspertów,
ale te¿ umo¿liwia wizytacje na terenie swoich wiertni. Tyl-
ko w tym roku skorzysta³o z tej mo¿liwoœci siedem stacji
telewizyjnych i gazet.

Dzia³ania te nie s¹ prowadzone w celu poprawy wize-
runku firmy. Wa¿na jest ka¿da inicjatywa s³u¿¹ca dyskusji
i budowie dialogu na temat gazu z ³upków. Warto po³¹czyæ
si³y w projektach, które maj¹ wspólny cel. PGNiG od zaw-
sze deklaruje chêæ wspó³pracy, pomocy i dzielenia siê
doœwiadczeniami. Potrzeby informacyjne s¹ du¿e i trzeba
je realizowaæ jak najszybciej. Warto wspó³pracowaæ, aby
wykorzystaæ szansê, jak¹ daje Polsce gaz ze Ÿróde³ niekon-
wencjonalnych.
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