
SPRAWOZDANIE 

z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”,  

w dniu 20 lutego 2013 r. 

 

W dniu 20 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni 

Środowisku”. Tematyka obrad: „Wydobycie gazu łupkowego – wyzwania dla gospodarki 

wodnej”. Obradom przewodniczył senator Michał Wojtczak, przewodniczący Zespołu. 

We współorganizację posiedzenia, jako partner merytoryczny, włączyła się Izba 

Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz Akademia de Virion - Fundacja. Porządek dzienny 

posiedzenia – w załączeniu.  

Celem posiedzenia było  przybliżenie  tematu wydobycia gazu łupkowego. Starano się 

również odpowiedzieć na coraz powszechniej pojawiające się pytanie, czy Polskę - kraj 

niezbyt zasobny w wodę -  stać na wydobycie gazu łupkowego. Powszechne jest bowiem 

przekonanie, że eksploatacja gazu łupkowego pochłonie zbyt dużo wody. Oczekiwano 

jednocześnie odpowiedzi na pytanie, jak duże jest zagrożenie, ze strony użytych do 

wydobycia gazu łupkowego technologii (związki chemiczne), na jakość wód podziemnych, 

które stanowią główne źródło zaopatrzenia dla ludności. Organizatorom udało się zebrać w 

jednym miejscu wszystkie strony tego kontrowersyjnego procesu: ustawodawców, 

administratorów, nadzór geologiczny i firmy wydobywcze. Wystąpienia nie rozwiały 

wątpliwości, ile rzeczywiście występuje w Polsce gazu łupkowego. Jednak nawet najbardziej 

pesymistyczne szacunki wskazują na to, że gaz łupkowy jest tematem strategicznym.  

Posiedzenie otworzył senator Michał Wojtczak, Przewodniczący Parlamentarnego 

Zespołu „Przyjaźni Środowisku”.  Po  powitaniu organizatorów i przybyłych gości poprosił o 

zabranie głosu ministra Piotra Woźniaka – Głównego Geologa Kraju. Pan minister 

zasygnalizował zmiany w prawie geologicznym, które mają doprowadzić do sytuacji, w której 

państwo będzie uczestniczyło w wydobyciu węglowodorów  i partycypowało w zyskach z 

wydobycia. Jednocześnie w sposób przystępny omówił technologię wydobycia gazu. 

Przekazał też informację, że technologia szczelinowana była stosowana w Niemczech już w 

latach '70, jednak upowszechniła się dopiero w XXI wieku po zastosowaniu ich przez 

Amerykanów. Informację tę uzupełnił przedstawiciel PGNiG – przedsiębiorstwo to stosowało 



tę technologię na Podkarpaciu już w latach '60, jednak efekty te były podobne jak w 

Niemczech.  

Następnie głos oddano geologom – jako pierwszy wystąpił prof. Jerzy Nawrocki – 

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego. Przedstawił on reprezentowaną instytucję 

(posiadającą pion służby hydrogeologicznej, a więc ustawowo zobowiązanej do ochrony wód 

podziemnych), a następnie przeszedł do tematu  oszacowania zasobów gazu łupkowego (a 

także innych kopalin energetycznych) w Polsce. Następnie pracownik PIG, pani dr 

Małgorzata Woźnicka przedstawiła szeroko technologię wydobycia gazu łupkowego, a także 

system zastosowanego monitoringu w przypadku pierwszych w Polsce pilotażowych 

odwiertów. Monitoring ten, obejmujący bardzo szerokie spektrum zagadnień nie wykazał 

żadnego negatywnego wpływu na środowisko (w tym także wody powierzchniowe i 

wgłębne).  Prelegentka  również przedstawiła  stan obecny prac nad bilansem zasobów wód w 

Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wód podziemnych.   

Następnie głos zabrali: Zbigniew Ząbkiewicz – Dyrektor Oddziału Eksploatacji i 

Geologii PGNiG oraz Magdalena Piątkowska – Dyrektor Biura Operacji Orlen Upstream. Ich 

wystąpienia można podzielić na dwa segmenty. Jeden dotyczył bolączek związanych z 

naszym systemem prawnym i występującymi w związku z tym zagrożeniami dla procesu 

inwestycyjnego. Ta część wystąpień skierowana była głównie do ustawodawcy. Pozostała 

część wystąpień dotyczyła technologii wydobycia wraz z organizacją terenu wiertni (z 

ilustracjami z konkretnych odwiertów) i potwierdzała wystąpienia „teoretyków”. Wnioski z 

tych wystąpień były następujące: technologia wydobycia gazu z łupków jest mało uciążliwa 

dla środowiska, nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych i nie jest „wodochłonna”. 

Następny panel poświęcony był już problemom luźniej związanym z samym tematem 

konferencji, ale również istotnym. Pierwszy głos zabrał minister Olgierd Dziekoński – 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Dokonał on strategicznej analizy wpływu 

wydobycia gazu łupkowego na konkurencyjność polskiej gospodarki. Przychylił się także do 

głosu praktyków skarżących się na uciążliwe procedury. Jego wystąpienie uzupełnił cyframi 

Krzysztof Krajewski – ekspert Departamentu Strategii Polskiej Grupy Energetycznej. 

Ciekawostką jego wystąpienia była informacja, że w Niemczech produkcja energii z gazu 

spadła o 24% - ma to związek z prowadzoną przez tamtejszy rząd polityką promującą 

produkcję energii odnawialnej i jednoczesne blokowanie wydobycia gazu łupkowego. 



Ostatni panel poświęcony był tematom  ogólnym. Jako pierwsza wystąpiła pani 

Jolanta Turczynowicz – Kieryłło, adwokat i jednocześnie prezes Fundacji Akademia de 

Virion. Omówiła ona stan prawny i ustosunkowała się do zarzutów padających ze strony 

występujących poprzednio.  

Inny temat związany z wydobyciem gazu z łupków przedstawiła p. Małgorzata 

Klawiter – pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. gazu łupkowego. Zajmuje 

się ona (we współpracy z podobnymi pełnomocnikami z województw kujawsko-pomorskiego 

i warmińsko-mazurskiego) kontaktami z tzw. „stroną społeczną”. Działalność edukacyjna i 

wdrożone programy spowodowały znaczący wzrost akceptacji społeczności lokalnych dla 

wydobycia gazu z łupków. Jest to  również istotny problem w całym procesie inwestycyjno-

wydobywczym.  

Ostatnim występującym był Leszek Grabarczyk – zastępca dyrektora Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju. Dla wydobycia gazu łupkowego Centrum zorganizowało program 

wspomagający rozwój technologii wydobycia (dla zakwalifikowanych przewidziano 50 % 

zwrot kosztów B+R). Jest to wyraz wsparcia państwa dla wydobycia gazu z łupków. 

Posiedzenie, w imieniu współorganizatora, podsumował Prezes Rady Izby 

Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, dr Tadeusz Rzepecki. W imieniu branży wodnej 

zadeklarował chęć współpracy z sektorem wydobywczym, tak przy dostarczaniu wody do 

szczelinowania jak i oczyszczaniu płynów zwrotnych. Nie wykluczył również współudziału w 

tematach edukacyjnych, w których firmy  branży mają duże doświadczenie promując swoje 

działania wśród konsumentów. 


