
Kontrowersje wokół szczelinowania hydraulicznego we Francji, Niemczech i Polsce.  

Analiza porównawcza roli uzasadnień ekologicznych i epistemologii obywatelskiej w 

aktualnych konfliktach ryzyka. 

 

Projekt analizuje współczesne konflikty dotyczące stosowania szczelinowania hydraulicznego 

(frackingu) we Francji, Niemczech i Polsce z perspektywy porównawczej. 

 

Opis 

Szczelinowanie hydrauliczne jest przedmiotem kontrowersji publicznych we wszystkich trzech 

badanych krajach, które charakteryzują się podobnymi konstelacjami argumentów, wzorców 

interpretacji i narracji oraz ekspertyzy i kontra-ekspertyzy. 

Niemniej jednak można zaobserwować różnice pomiędzy poszczególnymi krajami w sposobie 

postępowania ze szczelinowaniem hydraulicznym: o ile we Francji obowiązuje moratorium na 

stosowanie ‘frackingu’, o tyle znaczenie tego procesu dla Niemiec wydaje się wciąż niejasne. Z drugiej 

strony Polska od dawna angażuje się w dalsze testy metody szczelinowania, aby móc komercyjnie 

wykorzystać potencjalne złoża gazu łupkowego. 

Na tym tle, projekt jest zasadniczo związany z pytaniem o to, jak wspomniane wyżej różnice narodowe 

w podejściu do szczelinowania hydraulicznego mogą być zrozumiane i wyjaśnione pomimo podobnych 

konstelacji konfliktów. Z perspektywy Socjologii Wiedzy w Zastosowaniu do Analizy Dyskursu według 

Reinera Kellera (2011), badanie koncentruje się na odpowiednich procedurach oceny ryzyka w trzech 

krajach docelowych. 

W teoretyczno-koncepcyjnej ciągłości i uszczegółowieniu socjologicznych badań nad dyskursem ryzyka 

skupiono się na roli porządków uzasadniania i oceny ekologicznej (Lafaye/Thévenot 1993), na przebiegi 

kontrowersyjnych (Chateauraynaud 2009) oraz na ich osądzenie w bardziej ogólnospołecznych 

kontekstach tzw. epistemologiach obywatelskich (Jasanoff 2005), które ukierunkowują formy i procesy 

oceny ryzyka zachodzące w konfliktach technologicznych. 

Na tej podstawie aktorzy, areny i procesy, które wpływają na debaty o szczelinowaniu hydraulicznym, 

zostaną zbadane na poziomie krajowym i przeanalizowane porównawczo pod kątem ich wymiarów i 

przebiegów konfliktowych. Ponadto, dla każdego badanego kraju przeprowadzone zostaną dwa studia 

przykładowe, w których konflikty dotyczące szczelinowania hydraulicznego będą mogły być 

obserwowane w konkretnych miejscach. 

Podstawą empiryczną jest analiza dokumentów podstawowych (raporty medialne, opinie ekspertów, 

oświadczenia polityczne, itp.), jak również wywiady kierowane z kluczowymi aktorami na temat gazu 

łupkowego w poszczególnych krajach. 

Ostatecznym celem badania jest przyczynienie się do zróżnicowanego naukowego i społecznego 

zrozumienia obecnych dynamik konfliktów w warunkach transformacyjnej polityki energetycznej. 


