
Górnictwo jako bran¿a strategiczna – bariery i szanse rozwoju

w gospodarce globalnej – wnioski

W dniu 19 listopada 2014 r. w Pa³acu Staszica w War-

szawie odby³a siê jednodniowa konferencja pt. „Górnictwo

jako bran¿a strategiczna – bariery i szanse rozwoju w

gospodarce globalnej”. Jej organizatorami byli: Instytut

Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w Krakowie,

Pracodawcy RP Forum Przemys³u Wydobywczego oraz

Zwi¹zek Pracodawców Polska MiedŸ, a honorowy patro-

nat nad obradami obj¹³ wiceprezes Rady Ministrów, mini-

ster gospodarki Janusz Piechociñski.

Celem konferencji by³a wymiana wiedzy i doœwiadczeñ

w zakresie zagadnieñ prawnych, ekonomicznych, spo³ecz-

nych i œrodowiskowych zwi¹zanych z przemys³em wy-

dobywczym w Polsce. W obradach uczestniczy³ g³ówny

geolog kraju dr in¿. S³awomir Brodziñski, jak równie¿ jego

trzej poprzednicy (dr Jacek Jezierski, prof. zw. dr hab.

Mariusz Orion-Jêdrysek, dr Micha³ Wilczyñski) oraz

ponad 100 osób, reprezentuj¹cych przemys³ wydobywczy,

œwiat nauki, przedstawicieli kluczowych dla bran¿y resor-

tów ministerialnych i organów nadzorczych. Spotkanie

sk³ada³o siê z czterech sesji:

1. Polski przemys³ wydobywczy – determinanty rozwoju w

gospodarce globalnej.

2. Strategia surowcowa.

3. Zrównowa¿ony rozwój regionów a konkurencyjnoœæ w

dobie globalizacji.

4. Bariery i szanse rozwoju przemys³u wydobywczego Pol-

ski w gospodarce globalnej.

Podczas konferencji wypracowano poni¿sze wnioski.

1. Polska nie ma ani spójnej polityki surowcowej ani

d³ugofalowej strategii gospodarowania z³o¿ami kopalin.

Problematyka ta jest rozcz³onkowana w ró¿nych dokumen-

tach strategicznych. Konkretne decyzje, dotycz¹ce czêsto

z³ó¿ o znaczeniu strategicznym dla kraju, s¹ podejmowane

na najni¿szym szczeblu samorz¹dowym. Nale¿y pamiêtaæ,

¿e Polska jest pañstwem unitarnym – kluczowe decyzje

w dziedzinie polityki surowcowej, np. w odniesieniu do

ochrony z³ó¿ strategicznych, musz¹ byæ dokonywane na

poziomie w³adzy centralnej.

2. Celem polityki surowcowej powinno byæ zapewnienie

bezpieczeñstwa gospodarczego, w tym energetycznego

Polski. W obliczu spadku dostêpnoœci do surowców,

a tak¿e wyczerpywania zasobów z³ó¿, zapewnienie ich

bezpiecznych dostaw jest celem strategicznym wielu

pañstw rozwiniêtych. Funkcjonowanie gospodarki Polski

powinno byæ zabezpieczone mo¿liwoœci¹ pozyskiwania

surowców ze z³ó¿ krajowych, zw³aszcza w sytuacji gdy

mog¹ wyst¹piæ problemy pozyskiwania ich z importu.

3. Brak jest jasnego prawnego umocowania dla organów

w³adzy publicznej jeœli chodzi o przygotowanie i realizacjê

strategii/polityki surowcowej. Uczestnicy konferencji

dostrzegaj¹ koniecznoœæ koordynacji prac organów admi-

nistracji publicznej w tym zakresie. Minister œrodowiska,

jako odpowiedzialny za ochronê i racjonalne gospodaro-

wanie wszystkimi zasobami naturalnymi, w tym kopalina-

mi powinien opracowaæ, koordynowaæ i realizowaæ za-

³o¿enia strategii surowcowej. Kierunki polityki surowco-

wej z punktu widzenia potrzeb gospodarki kraju powinien

okreœlaæ minister gospodarki w porozumieniu z innymi

resortami.

4. Minister œrodowiska powinien tworzyæ warunki dla

pozyskiwania, wykorzystania i aktualizowania informacji

o z³o¿ach kopalin, dla ochrony z³ó¿ i obszarów perspekty-

wicznych ich wystêpowania oraz przestrzegania zasad tej

ochrony i racjonalnej nimi gospodarki. Obowi¹zuj¹ce pra-

wo w zakresie z³ó¿ kopalin nie wyczerpuje problemu ich

ochrony, gdy¿ jest niespójne, a kompetencje s¹ niejasne.

W tym kontekœcie nale¿y wspomnieæ o inicjatywie minis-

tra œrodowiska przygotowania „Bia³ej ksiêgi ochrony z³ó¿”

jako podstawy do dyskusji spo³ecznej na temat okreœlenia,

które z³o¿a maj¹ charakter strategiczny dla kraju i w jaki

sposób powinny byæ one chronione. Dokument ten ma

zawieraæ konkretne rozwi¹zania, które bêd¹ baz¹ do podjê-

cia decyzji politycznej w tym zakresie.

5. Konieczna jest edukacja spo³eczeñstwa odnoœnie roli

i znaczenia surowców mineralnych w ¿yciu codziennym

(przeciêtny mieszkaniec Ziemi konsumuje rocznie ponad

17 ton surowców). Niezbêdna jest te¿ szeroka informacja o

znaczeniu surowców dla rozwoju nowoczesnej innowacyj-

nej i konkurencyjnej gospodarki (nowe technologie wyko-

rzystuj¹ coraz wiêcej ró¿nych surowców).

6. Bezwzglêdnie potrzebna jest rzetelna informacja o wp³y-

wie górnictwa na przekszta³cenia œrodowiska (zaledwie

39 238,2 ha zajête jest pod dzia³alnoœæ górnicz¹, tj. ok. 0,1%

powierzchni kraju), a tak¿e o jego pozytywnej roli w rozwo-

ju regionów (215 tys. miejsc pracy). W celu zmiany wize-

runku górnictwa i przywrócenia nale¿nego zrozumienia

jego znaczenia we wspó³czesnym pañstwie konieczne jest

wdra¿anie strategii spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu

(Corporate Social Responsibility – CSR) oraz dobrych prak-

tyk dotycz¹cych wykorzystania trenów pogórniczych.

7. Niezbêdne jest wzmocnienie wykorzystania i recyklingu

mineralnych surowców wtórnych z punktu widzenia po-

trzeb gospodarczych i wymagañ ochrony œrodowiska np.

przed nadmiern¹ iloœci¹ odpadów.

8. Istniej¹ce regulacje prawne oraz praktyka dzia³ania

organów publicznych nie stwarzaj¹ przyjaznych warun-

ków do podejmowania dzia³alnoœci górniczej, w szcze-

gólnoœci uporz¹dkowania i rewizji wymagaj¹ sposób

obci¹¿ania finansowego dzia³alnoœci górniczej ró¿nego

rodzaju „daninami”, wprowadzenie okreœlonych rygorów

terminowych podczas postêpowania inwestycyjnego dla

wszystkich stron i decydentów. Dotyczy to równie¿ pozy-

skiwania surowców mineralnych ze Ÿróde³ wtórnych i ure-

gulowañ prawnych dla promowania i rozwoju recyklingu.

9. Przy okreœlaniu dzia³añ strategicznych przez organy

administracji, przedstawiciele przemys³u wydobywczego

i œrodowiska naukowe oczekuj¹ wykorzystania ich wiedzy

zawodowej oraz wnikliwego ws³uchania siê w okreœlane
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przez nich postulaty, których celem jest zapewnienie odpo-

wiedniej iloœci surowców dla funkcjonowania kraju.

10. W nawi¹zaniu do dotychczasowych dzia³añ, prowa-

dzonych przez przedstawicieli przedsiêbiorców, nauki

oraz organizacji pozarz¹dowych, dotycz¹cych gospodarki

surowcami mineralnymi, postuluje siê powo³anie jak naj-

szybciej specjalnego zespo³u, który we wspó³pracy z

przedstawicielami administracji pañstwowej wypracuje

strategiê rozwoju górnictwa w Polsce. Jego celem bêdzie

równie¿ bie¿¹ca ewaluacja funkcjonowania obo-

wi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w póŸniejszej perspekty-

wie przygotowanie kompleksowej kodyfikacji prawa

geologicznego i górniczego.

Ca³oœæ materia³ów z cyklu konferencji dotycz¹cych bran-

¿y górniczej wraz z prezentacjami znajduje siê na stronie

http://www.meeri.pl/index/1603-2014-12-01-13-31-27.html.

Joanna Kulczycka, El¿bieta Pietrzyk-Sokulska,

Micha³ Kuszyk & Rafa³ Szkop

78

Przegl¹d Geologiczny, vol. 63, nr 2, 2015

Ryc. 2. Kamienio³om wapieni Józefów. Fot. El¿bieta Pietrzyk-Sokulska

Ryc. 1. Raporty Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci Biznesu przedsiêbiorstw wydobywczych na œwiecie i w Polsce. Raporty CSR opisuj¹
spo³eczne, etyczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania firmy oraz relacje z kluczowymi interesariuszami. W raportach firm wydo-
bywczych zawarte s¹ przede wszystkim cele strategiczne wp³ywaj¹ce na spo³eczeñstwo i œrodowisko


