Pañstwowa S³u¿ba Geologiczna informuje o gazie z ³upków
Gaz z formacji ³upkowych – ju¿ od d³u¿szego czasu medium to,
choæ tak ulotne, budzi
wiele ró¿nych emocji
i jeszcze wiêcej oczekiwañ. Jest nadziej¹ dla
nas, Polaków, rz¹du,
samorz¹dów, polityków
A. Przybycin
M. Sidorczuk
i œwiata biznesu na osi¹gniêcie korzyœci ekonomicznych, energetycznych, politycznych i spo³ecznych. I mimo tego, ¿e badania prowadz¹ce
do rozpoznania z³ó¿ b³êkitnego surowca wci¹¿ trwaj¹ i wci¹¿
czekamy z niecierpliwoœci¹ na kolejne nap³ywaj¹ce dane,
ju¿ mo¿emy mówiæ o wymiernych zyskach. Bo niezale¿nie od tego, jak du¿o gazu zawieraj¹ polskie formacje
³upkowe i jak du¿a jest jego wartoœæ ekonomiczna, beneficjentami prac prowadzonych w ramach ponad 100 wydanych koncesji s¹ geolodzy, a wraz z nimi spo³eczeñstwo.
Dla nas, geologów, niezwykle istotna jest niepowtarzalna
szansa na przeprowadzenie wielu, czêsto bardzo kosztownych i wyrafinowanych badañ geologicznych i nowa wiedza
zdobyta dziêki nim. Nowe œwiat³o na poznanie wg³êbnej
budowy geologicznej Polski. Nowe dane, o których marzylibyœmy jeszcze wiele lat, gdyby nie „boom ³upkowy”.
Musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e tak wyj¹tkowy asumpt do
rozpoznania i przebadania tak wielu, i to tak g³êboko po³o¿onych formacji skalnych mo¿e nie powtórzyæ siê przez
kolejne dziesiêciolecia. Polska geologia po okresie poszukiwañ ³upków gazonoœnych ju¿ nie bêdzie t¹ sam¹ geologi¹. A jeœli dodatkowo osi¹gniemy sukces surowcowy,
to bêdziemy podwójnie szczêœliwi.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom wielu grup interesariuszy, z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ mamy zaszczyt
powiadomiæ czytelników Przegl¹du Geologicznego o intensyfikacji przedsiêwziêæ Pañstwowej S³u¿by Geologicznej
w kampanii informacyjnej na temat przebiegu badañ formacji ³upkowych prowadzonych w Polsce. Wydaniem tego
numeru tematycznego Przegl¹du Geologicznego inaugurujemy projekt wspieraj¹cy dzia³ania informacyjne i analityczno-wdro¿eniowe na temat wêglowodorów z formacji
³upkowych na rzecz bezpieczeñstwa energetycznego Polski
i ochrony œrodowiska, w tym udzia³u spo³eczeñstwa w procesie udzielania koncesji. Projekt jest finansowany ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i bêdzie realizowany do 2018 roku. Jego
celem jest podniesienie poziomu wiedzy wœród ró¿nych
grup spo³eczeñstwa, zw³aszcza tych zamieszkuj¹cych regiony perspektywiczne, na temat wêglowodorów z formacji
³upkowych, a w szczególnoœci aspektów ochrony œrodowi-
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ska zwi¹zanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i planowan¹ w przysz³oœci eksploatacj¹ niekonwencjonalnych
z³ó¿ wêglowodorów w Polsce.
Projekt bêdzie realizowany przez systematyczne zbieranie informacji o postêpach i wynikach prowadzonych
badañ geologicznych, geofizycznych i œrodowiskowych,
a nastêpnie sprawne przekazywanie ich wszystkim zainteresowanym. Bardzo istotnym elementem bêdzie uruchomienie specjalnego portalu internetowego poœwiêconego
w ca³oœci ró¿nym aspektom gazu z formacji ³upkowych.
Portal bêdzie nie tylko Ÿród³em wiedzy dla u¿ytkowników,
lecz tak¿e „punktem kontaktowym” dla wszystkich, którzy
szukaj¹ odpowiedzi na bardziej szczegó³owe pytania dotycz¹ce gazu z ³upków – odpowiedzi bêd¹ udzielane przez
ekspertów.
W ramach projektu zamierzamy przygotowaæ wiele
opracowañ i wydawnictw tematycznych, które zostan¹ rozdystrybuowane przede wszystkim w regionach objêtych
poszukiwaniami wêglowodorów niekonwencjonalnych,
wiêkszoœæ z nich bêdzie dostêpna tak¿e w wersjach cyfrowych na portalu. Planujemy tak¿e organizowanie spotkañ,
konferencji, szkoleñ, warsztatów i konkursów, w tym tak¿e
edukacyjnych, skierowanych do m³odego pokolenia: dzieci,
m³odzie¿y i studentów.
Realizacja projektu jest równie¿ szans¹ na dalsze rozwijanie wspó³pracy z przedstawicielami instytucji zagranicznych prowadz¹cych badania w zakresie wêglowodorów niekonwencjonalnych, na wymianê doœwiadczeñ
i wspólne prace nad tworzeniem systemu dobrych praktyk
w poszukiwaniach i przysz³ej eksploatacji gazu z formacji
³upkowych.
Mamy nadziejê, ¿e dzia³ania prowadzone w ramach
naszego projektu przyczyni¹ siê do budowy otwartej platformy dialogu i wymiany informacji zwi¹zanych z procesem
poszukiwañ oraz planowanej eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów niekonwencjonalnych miêdzy œrodowiskiem naukowym, administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹, przedstawicielami sektora wydobywczego i spo³eczeñstwem. Udostêpniane szybko i bezpoœrednio przez Pañstwow¹ S³u¿bê
Geologiczn¹ wyniki badañ i raporty ekspertów z PIG-PIB
oraz przedstawicieli organizacji wspó³pracuj¹cych, czyli informacje oparte na danych i faktach, a nie mitach i emocjach,
z pewnoœci¹ wp³yn¹ korzystnie na budowanie prawdziwego oblicza procesu poszukiwañ i bêd¹ stanowi³y solidny
fundament dobrze zaplanowanej przysz³ej eksploatacji
wêglowodorów z formacji ³upkowych w Polsce. Niech to
bêdzie nasz wk³ad w debatê publiczn¹!
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