
GAZ Z ŁUPKÓW – 
realne bogactwo 

czy puste obietnice?

Zdj. Calvin Tillman



GAZ ŁUPKOWY I JEGO POTENCJALNE WYDOBYCIE W EUROPIE TO OSTATNIO GORĄCY TEMAT W UNII EUROPEJSKIEJ (UE). 

JEGO ZWOLENNICY POSTRZEGAJĄ TEN SUROWIEC JAKO SZANSĘ NA POZYSKANIE CZYSTSZEJ ENERGII ORAZ JAKO PALIWO 

PRZEJŚCIOWE PODCZAS TRANSFORMACJI Z WĘGLA I GAZU NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ. Z DRUGIEJ STRONY 

ISTNIEJĄ DOWODY POTWIERDZAJĄCE, ŻE GAZ ŁUPKOWY NIE JEST W RZECZYWISTOŚCI TAK CZYSTY, JAK CHCIELIBY JEGO 

ZWOLENNICY ORAZ, ŻE JEGO WYDOBYCIE I WYKORZYSTANIE WIĄŻE SIĘ Z SZEREGIEM ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA. 

NINIEJSZA BROSZURA PRZEDSTAWIA INFORMACJE NA TEMAT ROLI GAZU ŁUPKOWEGO W POLITYCE ENERGETYCZNEJ UE, 

NEGATYWNYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI, WPŁYWU NA KLIMAT ORAZ ZNACZNYCH POTRZEB 

INWESTYCYJNYCH, KTÓRE MIAŁYBY BYĆ SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. 



Uważa się, że możliwe do wydobycia zasoby 

gazu łupkowego są znaczne. Powstaje jednak 

pytanie, ile można pozyskać przy wykorzy-

staniu istniejącej technologii. Według raportu 

Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
3i OECD, Europa posiada 16 trylionów m  

gazu łupkowego technicznie możliwego do 

wydobycia. Choć jest to dość duża ilość, 

to należy pamiętać, że niekonwencjonalne 

złoża gazu są „mało znane, zarówno pod 

względem rzeczywistych zasobów, a także 

w zakresie ilości gazu, którego wydobycie 
1będzie opłacalne” . Ponadto, „Europa nie 

posiada wystarczającej wiedzy nt. potencjału, 

jakości, dokładnej lokalizacji (…) swoich 
2niekonwencjonalnych zasobów gazu” . Istnieją 

także inne czynniki ograniczające wydobycie, 

np. ukształtowanie terenu, występowanie 

obszarów chronionych czy gęste zaludnienie. 

Inne badania wskazują, że jedynie pewna część 

gazu występującego w danym złożu może 

zostać wydobyta (np. w amerykańskim 

Wątpliwy potencjał gazu łupkowego w UE

Wiertnia (zdj. Ineke Scholte)

3Antrim Shale to jedynie 14%) . Procesu 

oceny rzeczywistego potencjału nie można 

przyśpieszyć przy wykorzystaniu np. 

informacji ze Stanów Zjednoczonych, 

które posiadają znaczne doświadczenie 

w eksploatacji gazu z łupków, ponieważ 

„łupki różnią się w poszczególnych regionach 

świata, zatem dane ze Stanów Zjednoczonych 

nie przekładają się bezpośrednio na Europę. 

Każde złoże musi być poddane oddzielnej 
4analizie i ocenie” . 



Wpływ na środowisko, 
bezpieczeństwo 
i zdrowie

Do pozyskiwania gazu z łupków stosowany jest 

proces szczelinowania hydraulicznego, a więc 

wykonywanie głębokich odwiertów, zarówno 

w pionie jak i poziomie (zwykle od 1500 do 

6000 m). W trakcie szczelinowania do otworu 

zatłaczana jest pod ciśnieniem mieszanka 

wody, substancji ziarnistych (np. piasku) oraz 

substancji chemicznych. Dzięki temu powstają 

pęknięcia, a gaz jest wypychany z porów 

w łupku do odwiertu. Wraz z gazem na 

powierzchnię wydostaje się woda zanie-

czyszczona substancjami chemicznymi oraz 

innymi związkami występującymi naturalnie 

w środowisku (tzw. płyn zwrotny).

Chemikalia (zdj. Ineke Scholte)



Szczelinowanie hydrauliczne jest źródłem 

szeregu zagrożeń środowiskowych. 

Po pierwsze udowodniono, że zatłaczanie 

płynu szczelinującego może powodować 

trzęsienia ziemi lub wstrząsy (przykładowe 

udokumentowane przypadki to wstrząsy 

w Wielkiej Brytanii w 2011 r. oraz ponad 

czterokrotny wzrost trzęsień ziemi w Stanach 

Zjednoczonych od 2008 r., który, według 

Departamentu Surowców Naturalnych Ohio, 

ma związek z wydobyciem gazu łupkowego). 

Może to prowadzić nie tylko do zniszczenia 

infrastruktury, ale także do dalszego 

zanieczyszczenia wody, gdyż w wyniku 

aktywności sejsmicznej w skale mogą powstać 

nowe szczeliny.

Zanieczyszczenie wody to źródło szeregu obaw. 

Woda może zostać zanieczyszczona w wyniku 

wycieku płynu szczelinującego czy płynu 

zwrotnego, wycieku ze zbiorników, podczas 

transportu czy na skutek wycieków 

podziemnych spowodowanych pęknięciami 

powstałymi w sposób naturalny lub sztuczny. 

W procesie szczelinowania jednorazowo zużywa 

się 15 mln litrów wody, a każdy odwiert może 

być wykorzystany nawet dziesięciokrotnie. 

Ponadto podczas szczelinowania każdorazowo 

stosuje się kilka ton wysoce toksycznych 

substancji chemicznych (w eksploatacji 

typowego złoża, np. amerykańskiego Marcellus 

Shale, zużywa się około 133 ton chemikaliów). 

Często wiele z tych substancji, niekiedy nawet 

połowa, objętych jest tajemnicą handlową. 

Szereg z ujawnionych substancji chemicznych 

stosowanych przy szczelinowaniu jest oficjalnie 

uznawanych za substancje rakotwórcze, 

mutagenne, neurotoksyczne, o szkodliwym 

działaniu na rozrodczość oraz gospodarkę 

hormonalną. Zatem potencjalne wycieki 

stanowią zagrożenie dla środowiska, 

a także zdrowia ludzi i zwierząt.

Opary substancji chemicznych stosowanych do 

szczelinowania, spalanie gazu w pochodniach 

oraz wycieki gazu prowadzą do zanieczy-

szczenia powietrza (podwyższone stężenie 

benzenu, toluenu i ksylenu) i mogą skutkować 

problemami zdrowotnymi oraz zwiększonym 

ryzykiem wystąpienia nowotworu.

Poszczególne odwierty wykorzystywane są 

najwyżej przez 18 miesięcy. Po tym czasie 

w pobliżu robiony jest kolejny odwiert. 
2Na 1 km  może zatem znajdować się więcej 

niż jeden odwiert. Razem ze sprzętem 

i zbiornikami cała infrastruktura zajmuje dość 

dużą powierzchnię. W związku z tym mogą 

pojawić się problemy ze względu na znaczne 

zagęszczenie ludności w Europie.

Zatem eksploatacja gazu łupkowego może 

prowadzić do zanieczyszczenia powietrza, wody 

i gleby. Zanieczyszczenia te oraz 

nieodpowiednie wykorzystanie gruntów, hałas, 

trzęsienia ziemi i wstrząsy stanowią zagrożenie 

dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 

środowiska.



Nie istnieją unijne przepisy bezpośrednio 

odnoszące się do wydobywania gazu ze 

złóż niekonwencjonalnych, w tym z łupków. 

Pozyskiwanie gazu łupkowego regulowane 

jest bardziej ogólnymi traktatami

i dyrektywami UE, w tym Traktatem 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 

191), według którego unijna polityka 

środowiskowa opiera się o zasadę 

ostrożności oraz zasadę „zanieczyszczający 

płaci”.

Wykorzystanie substancji chemicznych 

w procesach przemysłowych jest 

regulowane rozporządzeniem w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 

i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (tzw. REACH). Art. 11 pkt. 

3j Ramowej Dyrektywy Wodnej zabrania 

wprowadzania do wód podziemnych wody 

zmieszanej z innymi substancjami niż 

naturalnie występujące pod ziemią. 

W swojej rezolucji z 21.11.2012 w sprawie 

wpływu działalności wydobywczej gazu 

łupkowego i oleju łupkowego na środowisko 

Parlament Europejski stwierdza, że „należy 

przeprowadzić dogłębną analizę ram 

regulacyjnych UE dotyczących konkretnie 

poszukiwania i wydobycia 

niekonwencjonalnych paliw kopalnych” 

oraz „apeluje do państw członkowskich 

o ostrożność przy kontynuowaniu działań 

dotyczących niekonwencjonalnych paliw 

kopalnych aż do zakończenia przeprowa-

dzanej obecnie analizy regulacyjnej, 

a także o skuteczne wdrożenie wszystkich 

obowiązujących przepisów, co stanowi 

istotny sposób na zmniejszenie zagrożeń 

we wszystkich operacjach wydobycia 
5gazu” . Parlament Europejski zaapelował 

również do Komisji o opracowanie 

odpowiedniego prawodawstwa chroniącego 

zdrowie i środowisko. Zagadnienia z gazem 

łupkowym pojawiają się również w rezolucji 

Parlamentu Europejskiego z 21.11.2012 

w sprawie przemysłowych, energetycznych 

i innych aspektów wydobycia gazu 

łupkowego i olejów łupkowych. 

Parlament „wzywa państwa członkowskie 

do wprowadzenia solidnego systemu 

regulacyjnego” 

Gaz łupkowy 
w prawodawstwie UE

w zakresie wszelkiej działalności związa-

nej z gazem łupkowym, w tym rozwiązań 

„wymaganych na mocy ustawodawstwa 

UE w zakresie ochrony środowiska 
6i przeciwdziałania zmianie klimatu” .

Pomimo, że poszczególne państwa 

członkowskie muszą brać pod uwagę 

prawodawstwo UE, to podejmują niezale-

żne decyzje co do swoich polityk energe-

tycznych, a szczegółowe stosowanie 

zapisów rozporządzeń zależy od danego 

kraju. Różnice w zakresie podejścia do 

gazu łupkowego pomiędzy poszczególnymi 

państwami są znaczne. Francja i Bułgaria 

zabroniły stosowania szczelinowania 

hydraulicznego. Niemcy oraz Czechy 

wprowadziły moratorium, a Dania 

i Rumunia przygotowują się do podjęcia 

takiego kroku. W Holandii i Austrii 

wstrzymano wydobycie gazu łupkowego 

do czasu przeanalizowania zagrożeń 

środowiskowych. Wykorzystanie gazu 

z łupków uzyskało mocne poparcie 

w Polsce i na Ukrainie. 



Według raportu opublikowanego w czerwcu 

2011 r. przez Komisję Parlamentu 

Europejskiego ds. Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego 

i Bezpieczeństwa Żywności „istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że wpływ inwestycji 

w gaz łupkowy na dostawy gazu, jeśli 

w ogóle zaistnieje, to będzie krótkotrwały, 

a jego skutki przeciwne od zamierzonych. 

Może powstać wrażenie, że dostawy gazu 

zostały zabezpieczone, podczas gdy 

konsumenci powinni otrzymywać sygnały 

mobilizujące do ograniczania zależności od 

gazu poprzez oszczędności, zwiększoną 

efektywność wykorzystania oraz 
7zastosowanie innych źródeł energii. ” 

Gaz łupkowy jest często postrzegany jako 

paliwo przejściowe na czas transformacji 

z gospodarki opartej o węgiel i gaz 

tradycyjny na gospodarkę wykorzystującą 

odnawialne źródła energii. Dane 

przedstawione przez Międzynarodową 

Agencję Energetyki wskazują, że europej-

skie zasoby gazu łupkowego pozwoliłyby 

na zaprzestanie importu gazu przez 40 lat. 

Należy jednak pamiętać, że gaz łupkowy to 

również paliwo kopalne, a jego spalanie 

emituje gazy cieplarniane. Raport opubli-

kowany przez Dyrekcję Generalną Komisji 

Europejskiej ds. Działań w dziedzinie 

Klimatu potwierdza, że wydobywanie gazu 

łupkowego (w tym samo szczelinowanie) 

oraz jego spalanie prowadzi do emisji 

gazów cieplarnianych. Gaz z łupków jest 

bardziej emisyjny niż konwencjonalny gaz 

Uzależnieni od paliw kopalnych 
przez następne dziesięciolecia

ziemny. Potwierdza to także Między-

narodowa Agencja Energetyki i jej Złote 

zasady na złoty wiek gazu. UE zobowiązała 

się do ograniczenia emisji gazów cieplar-

nianych o 80-95% do 2050 r. w porówna-

niu z 1990 r. – powinna zatem skoncentro-

wać się na finansowaniu rozwiązań zero 

lub nisko emisyjnych, a nie brudnych 

technologii wykorzystujących paliwa 

kopalne.

Zdj. Calvin Tillman



Ta publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Za treść publikacji 
odpowiada Counter Balance i nie może być postrzegana jako odzwierciedlenie 
stanowiska Unii Europejskiej.

Niniejsza broszura została opracowana w oparciu o raport: Shale Gas, Unconventional and 
Unwanted: the case against shale gas, opublikowany przez Friends of the Earth Europe w 2012 r. 
oraz następujące źródła:

1. s. 70, 

2. s.54, 

3. s. 64, 

4. tamże, s. 54
5. 

6. 

7. s. 13, 

8.  s.4 
9.  s. 38, 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf

http://www.sbc.slb.com/SBCInstitute/Publications/~/media/Files/Point%20of%20View%20Docs/Ca
n%20Unconventional%20Gas%20be%20a%20Game%20Changer%20in%20European%20Gas%
20Markets.ashx

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file
=44388

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0443+0+DOC+XML+V0//PL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0444+0+DOC+XML+V0//PL

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file
=44388

http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/docs/120815_final_report_en.pdf

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf


