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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Coraz więcej ekologów z Europy i z innych części świata ostrzega Polaków przed możliwymi katastrofal-

nymi dla środowiska skutkami wydobywania gazu łupkowego. Główne obawy dotyczą potencjalnego skaże-

nia środowiska ściekami, które powstają w ogromnych ilościach przy tej metodzie pozyskiwania gazu, jak i 
nadmiernego zużywania zasobów czystej wody, której w wielu regionach zwyczajnie brakuje. Ponadto na 

skutek wzmożonej aktywności sejsmicznej, związanej z metodą wyszukiwania i pozyskiwania gazu łupko-

wego, dochodzi do destabilizacji geologicznej terenów objętych pracami. Skutkuje to między innymi psuciem 
ujęć wody pitnej, która mętnieje i staje się niezdatna do spożycia. Ekolodzy z wielu krajów zwracają uwagę 

na te problemy. W ostatnim czasie eurodeputowani z Komisji Środowiska rozmyślnie zwiększyli zakres wy-

mogów biurokratycznych związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu łupkowego na terenie Unii 
Europejskiej. Wprowadzili też zmiany do przepisów dotyczących oceny oddziaływania na środowisko unij-

nych inwestycji. Oznacza to obowiązkowe przeprowadzenie pełnej procedury na każdym etapie takich przed-

sięwzięć, w tym także na etapie poszukiwań gazu łupkowego. Przed kilkoma miesiącami Polskę odwiedził 

przedstawiciel prezydenta Francji do spraw ekologii – Nicolas Hulot. Ostrzegał on Polaków przed zachły-
śnięciem się obiecywanym bogactwem, które ma do Polski napłynąć w związku z pozyskanym przez zagra-

niczne koncerny gazem łupkowym. Ekspert z Francji pytał, czy to, co Polska zarobi, opłaci się w kontekście 

wyrządzonych w państwie strat w postaci degradacji ekologicznej całych regionów. W tym samym czasie 
premier Francji Jean-Marc Ayrault powtórzył, że Paryż podtrzymuje obowiązywanie zakazu szczelinowania 

hydraulicznego, czyli metody pozyskiwania gazu z łupków. Moratorium obowiązuje od dwóch lat, ale ostat-

nio francuski minister przemysłu oraz prezesi tamtejszych koncernów energetycznych ponownie apelowali o 

zniesienie zakazu. 
Chcę w związku z tym zadać następujące pytania. 

Po pierwsze, jak Pan Minister ocenia problematykę zawartą we wspomnianych ostrzeżeniach napływają-

cych od ekologów z niemal całego świata, którzy apelują o rozwagę w podejmowaniu decyzji i wskazują na 
niepożądane skutki realizowania metody pozyskiwania gazu łupkowego, mające prowadzić do degradacji 

ekologicznej miejsc, w których takie prace są prowadzone? 

Po drugie, ile obecnie firm – i jakie to firmy – prowadzi na terenie naszego kraju poszukiwania gazu łup-
kowego i odwierty? 

Po trzecie, w perspektywie ilu lat – na podstawie najnowszych raportów – możliwe będzie pozyskiwanie 

gazu łupkowego w Polsce na skalę przemysłową? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 

 




