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Przegl¹d Geologiczny o gazie z ³upków
Poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów, g³ównie gazu
z ³upków, prowadzone
s¹ obecnie na oko³o 30%
powierzchni Polski (zob.
ryc. 1 na str. 336), niejednokrotnie na terenach,
K. Pliszczyñska J. Grabowski
które dotychczas nie by³y
obiektem zainteresowania firm z bran¿y ropy i gazu. W wielu
czêœciach kraju widok maszyn wykonuj¹cych badania sejsmiczne albo wie¿y wiertniczej jest wiêc nowoœci¹, czymœ
nieznanym i dlatego mo¿e wzbudzaæ obawy zarówno mieszkañców, jak i lokalnych w³adz.
Niniejszy numer Przegl¹du Geologicznego powsta³
z myœl¹ przede wszystkim o przedstawicielach administracji
samorz¹dowej, by wesprzeæ ich w podejmowaniu decyzji
zwi¹zanych z wykonywanymi w ich regionie pracami oraz
dostarczyæ im rzetelnych informacji na temat prawnych,
œrodowiskowych i spo³ecznych aspektów poszukiwañ gazu
z ³upków.
Czerwcowy Przegl¹d Geologiczny koncentruje siê g³ównie na zagadnieniach administracyjno-prawnych, spo³ecznych, œrodowiskowych, a tak¿e zwi¹zanych z szacunkami
zasobów z³ó¿. Te dwa ostatnie aspekty, budz¹ce szczególne zainteresowanie nie tylko w naszym kraju, zosta³y poruszone w trzech artyku³ach napisanych przez pracowników
Pañstwowego Instytut Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego.
Miros³aw Rutkowski (rzecznik prasowy PIG-PIB)
w dziennikarskim skrócie przytacza historiê rozpoznawania
i szacowania zasobów polskich z³ó¿ gazu z ³upków, oddŸwiêk spo³eczny i medialny og³aszanych raportów oraz ich
wp³yw na gospodarkê. Hubert Kiersnowski i Ireneusz
Dyrka obszernie przedstawiaj¹ metodykê zastosowan¹ przez
ro¿ne instytucje przy szacowaniu zasobów niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów w naszym kraju oraz analizuj¹ przyczyny rozbie¿noœci w poszczególnych raportach
i geologiczne czynniki decyduj¹ce o akumulacji gazu w ³upkach i op³acalnoœci eksploatacji. Autorzy proponuj¹ tak¿e
nowe podejœcie metodologiczne do oszacowania wielkoœci
tych zasobów, które planowane jest przez Pañstwowy Instytut Geologiczny na rok 2014. Ma³gorzata WoŸnicka porusza zagadnienia szeroko pojêtej gospodarki wodnej przy
eksploatacji gazu z ³upków, w tym mo¿liwego wp³ywu
tego procesu na zanieczyszczenia wód podziemnych.
Teksty o tematyce administracyjno-prawnej zosta³y przygotowane przez pracowników Ministerstwa Œrodowiska,
G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska, Wy¿szego

Urzêdu Górniczego oraz samorz¹dów niektórych województw, w których skoncentrowane s¹ obszary koncesyjne.
Katarzyna Pliszczyñska opisuje aktualny stan prac
poszukiwawczych w Polsce i przedstawia informacje o planowanych przez administracjê rz¹dow¹ zmianach w prawie
oraz najwa¿niejszych dzia³aniach Ministerstwa Œrodowiska
dotycz¹cych niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów
(monitoring œrodowiskowy, inicjatywy informacyjno-edukacyjne, w tym kampania „Porozmawiajmy o ³upkach”).
W tekstach Aleksandry Sk¹pskiej i Krzysztofa Króla
przedstawione zosta³y kompetencje organów odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska podczas poszukiwania i rozpoznawania z³ó¿ niekonwencjonalnych – inspekcji ochrony
œrodowiska i nadzoru górniczego. Artyku³om tym mia³
towarzyszyæ materia³ o kompetencjach i ramach prawnych
dzia³ania dyrekcji ochrony œrodowiska, jednak ze wzglêdu
na zaawansowane prace nad zmian¹ przepisów w tym
zakresie jego publikacja zosta³a przesuniêta do jednego
z nadchodz¹cych numerów.
W artykule Ma³gorzaty Marii Klawiter i wspó³autorów
opisano dzia³ania w zakresie gazu z ³upków podjête
w ostatnich latach przez samorz¹dy województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmiñsko-mazurskiego
i lubelskiego, mog¹ce pos³u¿yæ jako inspiracja dla urzêdników z innych regionów Polski, w których prace poszukiwawcze s¹ mniej zaawansowane.
Problematyka spo³ecznego odbioru poszukiwañ niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów zosta³a przedstawiona
przez socjologów z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu oraz sopock¹ firmê badawcz¹ PBS.
Piotr Stankiewicz w swoim tekœcie podejmuje temat
komunikacji spo³ecznej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu oraz przedstawia informacje dotycz¹ce programu „Razem o £upkach”
realizowanego na terenie trzech województw w pó³nocnej
Polsce.
Magdalena Jackman i Sylwia Sterczyñska prezentuj¹ wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego
wœród przedstawicieli samorz¹dów i partnerów samorz¹du
województwa pomorskiego, które sprawdza³o m.in. poziom
wiedzy o gazie z ³upków, opinie i nastawienie do gazu
z ³upków, postrzeganie korzyœci i przeszkód oraz wzajemnych oczekiwañ koncesjonariuszy i samorz¹dów.
W najbli¿szych numerach Przegl¹du Geologicznego
uka¿¹ siê przegl¹dowe artyku³y o charakterze naukowym,
zawieraj¹ce porównanie polskich z³ó¿ gazu z ³upków ze z³o¿ami europejskimi oraz opis metod badañ geofizyki otworowej stosowanych w ich poszukiwaniach, a tak¿e teksty
omawiaj¹ce inne ni¿ gaz z ³upków niekonwencjonalne
nagromadzenia wêglowodorów (metan z pok³adów wêgla,
gazohydraty).
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