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Ja kich ob sza rów do ty czy po ten cjal na eks plo -
ata cja ga zu łup ko we go w Pol sce?

Łup ki ma my w pa sie o po nad 1000 km dłu -
go ści, po nad 300 km sze ro ko ści i kil ku dzie się ciu
me trach miąż szo ści. To jest pas od Bał ty ku – Ko -
sza lin, Gdańsk, Olsz tyn, cen trum i da lej na po łu -
dnie – przez Lu blin aż po Ukra inę. Tak że in ne
miej sca na ni żu, tro chę w Su de tach i w Pie ni -
nach. Tam, gdzie zo sta ły wy da ne kon ce sje, na le -
ża ło by się spo dzie wać, że zło ża są naj więk sze. 

Jak przed sta wia się sy tu acja z wy da wa niem
kon ce sji na po szu ki wa nia?

Peł niąc funk cję wi ce mi ni stra śro do wi ska
i Głów ne go Geo lo ga Kra ju, w la tach 2006-
2007 wy da łem pierw sze kon ce sje kil ku fir -
mom. Mo ja ini cja ty wa po szu ki wań wy ni ka ła
z dwu dzie sto let niej pra cy na uko wej i kon tak -
tów w USA – nikt w Pol sce wte dy nie wie rzył
w ża den gaz, a tym bar dziej w ro pę w łup kach.
Spół ki dzia ła ły na wła sne ry zy ko i koszt. Do -
sta ły kon ce sje od da lo ne od sie bie – naj bli -
żej 200 km, nie tyl ko aby nie opła ca ło im się
na wią zać współ pra cy i nie two rzy ły wspól ne go
fron tu z pre sją na rząd, ale przed wszyst kim
aby śmy mie li jak naj szer szą wie dzę o ca łym
wy stą pie niu łup ków w Pol sce. Mia ły za gwa -
ran to wa ne, że ta nio uzy ska ją kon ce sje na eks -
plo ata cję w miej scu kon ce sji na po szu ki wa nia,

bo ta kie by ło wte dy pra wo, ale mu sia ły naj -
pierw zna leźć zło ża i je udo ku men to wać. Łącz -
nie wy da łem 11 kon ce sji po szu ki waw czych,
po czym wstrzy ma łem ich wy da wa nie. Nie ste -
ty, pod rzą da mi no wej eki py za rzu co no tę kon -
cep cję i roz da wa no kon ce sje każ de mu, wła ści -
wie kto chciał. Wy da no po nad 110 kon ce sji.
Rząd PO -PSL od dał je w ob ce rę ce prak tycz nie
za dar mo, bo nie kon ty nu ował na szych prac
po le ga ją cych na zmia nie pra wa, po wo ła niu or -
ga nu ko or dy nu ją ce go – wziął oko ło 40 mln zł
za kon ce sje war te po nad 100 mld zł i utra cił
kon tro lę nad han dlem ni mi. Ma ło te go roz wią -
za no wszyst kie waż ne spe cja li stycz ne cia ła do -
rad czo -kon tro l ne. Dla mnie to jest tak nie ja sna
spra wa, że wo lał bym się na ten te mat nie wy -
po wia dać. 
A na ja kim eta pie są dzi siaj pra ce zwią za ne
z roz po zna niem złóż?

Jest zro bio ne ja kieś dwa -trzy pro cent z te go
co po win no być zro bio ne. Pra cu je oko ło dwu -
dzie stu firm, wy ko na nych jest kil ka na ście od -
wier tów, ale tyl ko kil ka ze szcze li no wa niem,
a o roz po zna niu bę dzie my mo gli mó wić wte -
dy, kie dy bę dzie my mie li ty siąc od wier tów
w więk szo ści ze szcze li no wa niem. Dla te go są -
dzę, że przy tym, co ro bi obec ny rząd, istot ne -
go wy do by cia nie do cze ka ją na sze dzie ci, al bo
na wet dzie ci na szych dzie ci. 

W ostat nim wy wia dzie dla „Na sze go Dzien -
ni ka” wspo mniał Pan o pla dze nie le gal nej
eks plo ata cji złóż…

Tę spra wę pró bo wa łem uzdro wić juz w 2005
ro ku – cho dzi o de wa sta cje złóż i wód pod ziem -
nych w Pol sce. To in na spra wa w po rów na niu
z utra tą kon tro li nad wła sno ścią kon ce sji zwią -
za nych ze zło ża mi ga zu i ro py w łup kach, mie -
dzi, sre bra, pier wiast ków ziem rzad kich. Po nad -
to, przy za ło że niach, ja kie rząd przy jął (cho dzi
o za ło że nia kie run ko we w spra wie wy do by cia
wę glo wo do rów – przyp. red.), w tym ze złóż
nie kon wen cjo nal nych – aż się pro si, że by fir my
za czę ły ra bun ko wą eks plo ata cję. Wy bio rą dzie -
sięć pro cent te go, co naj lep sze, co moż na wy do -

Najbardziej szkodliwy jest brak 
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    nadzoru
być naj szyb ciej, naj ta niej, po czym zo sta wią to
i po ja dą choć by do Ro sji. Roz wią za nia przy go -
to wa ne w 2007 ro ku, a po no wio ne w Sej mie
w ze szłym ro ku, zo sta ły przez PO -PSL od rzu co -
ne. W to miej sce, w naj lep szym ra zie, nie ma nic.

Czy li jest to za gad nie nie zwią za ne z le gi sla cją?
Tak, ale nie tyl ko. Tak że z or ga ni za cją pań -

stwa. Klu czo wy jest tu or gan pań stwa, któ ry
na zwa łem w mo im pro jek cie usta wy – Pol ską
Służ bą Geo lo gicz ną (cho dzi o pro jekt usta wy
o zmia nie usta wy Pra wo geo lo gicz ne i gór ni -
cze – przyp. red.). Nie ste ty, ko ali cja rzą do wa,
po rocz nym prze trzy my wa niu w „za mra żar ce”
sej mo wej, prak tycz nie bez czy ta nia od rzu ci ła
mój pro jekt. Zło ży łem go w grud niu ze szłe go
ro ku, a we wrze śniu zo stał od rzu co ny. Te raz
jest dru gi pro jekt do ty czą cy re gu la mi nu Sej mu
i ad mi ni stra cji rzą do wej – o po wo ła niu no wej
ko mi sji su row ców i ener gii oraz po dob ne go
mi ni ster stwa, któ re mia ły by się tym za jąć. Nie -
ste ty, nie wi dzę szans, że by to prze szło. Wal -
czę, prze ko nu ję, roz ma wiam…

Przyj rzyj my się, co ro bi ko ali cja rzą do wa.
„Za mra ża” pro jek ty, nie do pusz cza do gło su.
Tak się dzie je na przy kład z pro jek tem Pra wa
i Spra wie dli wo ści o po wo ła niu fun da cji im.
Igna ce go Łu ka sie wi cza. Nie jest on czy ta ny.
Rzą dzą cy wy bie ra ją so bie frag men ty z jed ne go,
czy dru gie go pro jek tu, na zy wa ją to po swo je -
mu, a że by się od róż nia ło, to coś do da ją, coś uj -
mu ją i ro bi się z te go strasz na po kra ka – an ty -
na ro do wa zu peł nie. Do kład nie tak się sta ło
w przy pad ku usta wy o od pa dach wy do byw -
czych, gdzie po praw ki Pra wa i Spra wie dli wo ści
mo je go au tor stwa ko ali cja od rzu ci ła, a po tem
w Se na cie wsta wi ła w isto cie to sa mo – nic tyl -
ko wier sze pi sać na ten te mat. Za pra szam
na swo ją stro nę www.je dry sek.eu.

A co ze szko dli wo ścią tech no lo gii szcze li no -
wa nia, o czym gło śno by ło w me diach?

Zde cy do wa nie więk sze stra ty w pol skiej go -
spo dar ce, w pol skiej przy ro dzie ma sto so wa ne
już GMO czy na przy kład brak od po wied nich
dróg, czy brak re ali za cji zo bo wią zań unij nych
w za kre sie wód czy od pa dów – zu peł na ka ta -
stro fa, tra ge dia. W po rów na niu do te go moż -
na po wie dzieć, że w za sa dzie ry zy ko jest ze ro -
we jak na dzia łal ność geo lo gicz no -gór ni czą
czy w ogó le dzia łal ność prze my sło wą. Wiel ka
fer ma tucz ni ków znacz nie wię cej szko dzi śro -
do wi sku niż sto od wier tów eks plo ata cyj nych
ga zu w łup kach.

Co cie ka we, w ra por cie do ty czą cym śro -
do wi sko wych aspek tów po szu ki wań i eks -
plo ata cji ga zu w łup kach, wy ko na nym na za -
mó wie nie Ko mi sji Eu ro pej skiej do spraw
Śro do wi ska, nie po ka za no, nie mó wiąc już
o udo wod nie niu, że by szcze li no wa nie na głę -
bo ko ści 4 km (gdzie na tu ral nie wy stę pu ją so -
lan ki tak tru ją ce, że nikt nie wy pił by szklan ki
ta kiej cie czy), że by to pro wa dzi ło do istot nie
ne ga tyw nych skut ków, nie ma też da nych,
któ re wska zy wa ły by, że ha łas po wsta ją cy
pod czas szcze li no wa nia jest więk szy i bar -
dziej szko dli wy niż ten wy stę pu ją cy na co
dzień na dro dze po wia to wej, al bo że za py le -
nie po wie trza zwięk sza się istot nie po nad
błąd po mia ru tła. 

Po la cy opra co wa li po noć no wą tech no lo gię
szcze li no wa nia...

Ta kich tech no lo gii jest wie le na świe cie.
Nie któ re są sto so wa ne, in ne nie. Ta z uży ciem
wo dy jest naj bar dziej po pu lar na i spraw dzo na,
sto sun ko wo obo jęt na dla śro do wi ska. O za -
sto so wa niu dwu tlen ku wę gla pi sa łem
przed dwo ma la ty, to był mój daw ny po mysł,
któ ry ostat nio po noć na WAT -cie opra co wa -
no. Nie znam szcze gó łów. Są tak że me to dy
mi kro wy bu chów, sto so wa nie pro py len tów.
Tych me tod jest wie le i ja bym się nad ni mi nie
roz wo dził. Waż ne jest, że by po szu ki wać. To
jest te raz naj waż niej sze w Pol sce – ro bić roz -
po zna nie i po szu ki wać – przy peł nej kon tro li
Pań stwa dzia ła ją ce go w imie niu spo łecz -
nym. I ta ki był mój cel, kie dy wy da wa łem
pierw sze kon ce sje. 
Jak w związ ku z tym oce nia Pan dzia ła nia
or ga ni za cji eko lo gicz nych, któ re ostro pro te -
stu ją prze ciw ko pla nom wy do by cia?

Przy czyn mo że być kil ka. Pierw szą jest oczy -
wi ście brak wie dzy, na iw ność. Dru gą – ma ni -
pu la cyj ne lob bo wa nie ze stro ny firm czy kra -
jów, któ rym jest nie na rę kę eks plo ata cja ga zu
i ro py z łup ków w Pol sce, a mu szę po wie dzieć,
że już wszyst kim jest nie na rę kę. Jed nym bar -
dziej, in nym mniej – od sy łam tu taj do mo je go
ar ty ku łu w „Nik kei Bu si ness Re view”. Wszyst -
kim jest nie na rę kę – po za ta ki mi kra ja mi jak
Li twa czy Sło wa cja, ale one nie są w sta nie nas
po przeć, po nie waż bo ją się, że Ro sja nie za krę -
cą im ku rek z ga zem.

Jak za tem po wi nien wy glą dać mo de lo wy sys -
tem? Mo że ja kieś pań stwo, któ re już wy do -
by wa by ło by tu taj do brym przy kła dem?

Je dy nym pań stwem, któ re tak na praw dę
wy do by wa gaz z łup ków są Sta ny Zjed no czo -
ne, i od nie daw na Ka na da, a oba te pań stwa to
nie tyl ko in na ska la, ale tak że in na le gi sla cja,
in na men tal ność, in na wła sność złóż. Wszyst -
ko jest in ne. Nie da się te go po rów nać. 

A jak u nas mo gło by to wy glą dać, że by by ło
do brym roz wią za niem dla kra ju, dla lu dzi
i dla przy ro dy?

Przede wszyst kim mu si być po wo ła ny or gan
pań stwa, któ ry bę dzie tym za rzą dzał. Ja na zwa -
łem go Pol ską Służ bą Geo lo gicz ną i pró bo wa -
łem utwo rzyć w la tach 2006 i 2007. Usta wa
by ła go to wa – za bra kło cza su. Two rzy łem wte -
dy też pro jekt no we go Pra wa geo lo gicz ne go
i gór ni cze go, po wo ła łem no we or ga ny, przy -
go to wa łem pro jek ty dla roz wo ju pol skie go
know -how. Nie ste ty, to wszyst ko od pa dło
– ko ali cja rzą do wa te go nie chce – chcia ła tyl -
ko wy dać kon ce sje. Dziś fir my się wy co fu ją
z po szu ki wań, ale kon ce sji nie od da dzą.

Czy przy wo ły wa na jest jesz cze w ja ki kol wiek
spo sób spo łecz na usta wa o stra te gicz nych za -
so bach kra ju?

Po win na być bra na pod uwa gę, pi sa łem
o tym kil ka lat te mu w jed nej z mo ich opi nii
dla Sej mu czy Se na tu RP, z tym że tu po trze ba
no wo cze sne go roz wią za nia – jed nej du żej
usta wy. To, co przy go to wa łem by ło kom ple -
men tar ne z pro jek tem usta wy o po wo ła niu
Pol skiej Służ by Geo lo gicz nej. No we pra wo
geo lo gicz no -gór ni cze mia ło być na rzę dziem
tej służ by – du ża li be ra li za cja tak, ale pod nad -
zo rem pań stwa. Jed nak pierw sze, co rząd Do -
nal da Tu ska zro bił, to wy rzu cił do ko sza usta -
wę o po wo ła niu Pol skiej Służ by Geo lo gicz nej,
a zli be ra li zo wa ne pra wo jesz cze moc no zma sa -
kro wa ne za czę ło być szko dli we. Naj głup sze
rze czy, ja kie moż na so bie wy obra zić tam wpi -
sa no, tak jak by ktoś to ro bił in ten cjo nal nie,
sta wia jąc pań stwo pol skie na po zy cji prze gra -
nej. Pań stwo jest dzi siaj bez bron ne i po zba -
wio ne na rzę dzi kon tro li, wie dzy, re gu la cji.
Zu peł ny brak nad zo ru nad tym, co się dzie je.
By ło to świet nie wi dać na kon fe ren cjach kon -
sul ta cyj nych, ja kie zor ga ni zo wał mój Ze spół
w Sej mie RP.

Łupek

Południowa Lubelszczyzna to obszar potencjalnego
występowania gazu w łupkach


