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W WYDARZENIACH
Polska w dzia³alnoœci Miêdzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ
(International Seabed Authority — ISA)
Z prof. dr. hab. Mariuszem-Orionem Jêdryskiem — wiceministrem œrodowiska, g³ównym geologiem kraju, prezydentem Rady ISA rozmawia Iwona B. Litwin
Iwona B. Litwin – Eksploatacja bogactw mórz i oceanów siêga pocz¹tków cywilizacji ludzkiej. Jak
kszta³towa³o siê prawo morza zmierzaj¹ce do racjonalnego pozyskiwania surowców mineralnych z dna oceanicznego?
Mariusz-Orion Jêdrysek – Zasada wolnoœci mórz,
ograniczaj¹ca prawa pañstw nadbrze¿nych do w¹skiego
pasa strefy brzegowej, uleg³a zmianie w pierwszej po³owie
XX stulecia. Przyczynami zmian statusu prawnego mórz
by³y zarówno czynniki gospodarcze, jak i polityczne.
Wynika³y one z jednej strony z troski o racjonaln¹ gospodarkê zasobami ¿ywymi, wzrastaj¹c¹ groŸbê zanieczyszczenia stref przybrze¿nych przy coraz powszechniejszym
ich wykorzystaniu do celów rekreacyjnych, z drugiej zaœ
by³y podyktowane wzglêdami polityczno-militarnymi.
W celu kompleksowego i racjonalnego wykorzystania
zasobów mórz i oceanów, wobec niespójnoœci zasad i nieprecyzyjnych, czêsto spornych, jednostronnych uregulowañ prawnych, stosowanych przez pañstwa nadbrze¿ne,
podjêta zosta³a inicjatywa utworzenia Komisji Prawa Miêdzynarodowego. Zadaniem tej komisji by³o przygotowanie
materia³ów niezbêdnych do podjêcia przez ONZ inicjatywy kodyfikacji prawa morza. W wyniku tych dzia³añ stworzona zosta³a mo¿liwoœæ opracowania przez spo³ecznoœæ
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miêdzynarodow¹, w ramach Konferencji ONZ, zasad prawa morza.
W 1970 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdzi³o
deklaracjê Komitetu o pokojowym wykorzystaniu dna
oceanicznego poza granicami jurysdykcji narodowej,
uznaj¹c jego zasoby za wspólne dziedzictwo ludzkoœci (dno mórz i oceanów oraz jego zasoby poza granicami jurysdykcji narodowej oraz zasoby tego Rejonu
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Ryc. 1. Mapa — Pole Clarion-Clipperton w strefie przyrównikowej Oceanu Spokojnego. Obszar badañ regionalnych IOM
i zarejestrowana dzia³ka o powierzchni 75 000 km2 (Kotliñski, 2006)
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stanowi¹ wspólne dziedzictwo ludzkoœci oraz nie
mog¹ byæ przyw³aszczone w jakikolwiek sposób przez
pañstwa lub osoby).
III Konferencja Prawa Morza ONZ rozpoczê³a siê w
1973 r. sesj¹ organizacyjn¹ i utworzeniem komitetów roboczych. Prace Komitetu Dna Morskiego, zmierzaj¹ce do
opracowania kompromisowego tekstu Konwencji, rozpoczête na drugiej sesji w Caracas, doprowadzi³y w rezultacie
do przedstawienia w 1975 r. — jako podstawy do negocjacji miêdzynarodowych — nieformalnego, jednolitego tekstu Konwencji Prawa Morza. Przez nastêpne 7 lat
Komitety Konferencji i specjalne grupy robocze prowadzi³y negocjacje i ustalenia odnoœnie proponowanych
zasad. Tekst koñcowy Konwencji zosta³ zatwierdzony
przez Zgromadzenie III Konferencji w Sekretariacie ONZ
30.04.1982 r. Akt Koñcowy III Konferencji Prawa Morza
podpisa³o 10.12.1982 r., w Montego Bay na Jamajce, 117
pañstw. Do 9.12.1984 r., tj. przed wygaœniêciem terminu
podpisania, Konwencjê podpisa³o 159 pañstw oraz szereg
innych organizacji, w tym Unia Europejska. Zgodnie z
ustaleniami powy¿szej konferencji, w rok po wp³yniêciu
60. dokumentu ratyfikacyjnego, co nast¹pi³o 16.11.1993 r.,
tj. 16.11.1994 r., Konwencja Prawa Morza ONZ wesz³a
w ¿ycie.
– Czy móg³by Pan Minister przybli¿yæ Czytelnikom
zasady prowadzenia poszukiwañ, rejestracji i eksploatacji w strefie morza otwartego?
– Jak ju¿ wspomnia³em, w Konwencji Prawa Morza
zasoby mineralne na dnie i pod dnem morza otwartego
(Miêdzynarodowy Rejon Dna Morskiego) uznane zosta³y
za wspólne dziedzictwo ludzkoœci. W zwi¹zku z tym
dzia³alnoœæ geologiczno-poszukiwawcza, zmierzaj¹ca do
rozpoznania oceanicznych z³ó¿ surowców mineralnych,
wystêpuj¹cych poza stref¹ jurysdykcji narodowej, zabezpieczona jest odpowiednimi regulacjami prawno-miêdzynarodowymi. Rejestracja rejonów perspektywicznych,
zgodnie z Rezolucj¹ II Aktu Koñcowego Konwencji Prawa
Morza ONZ, prowadzona by³a do 16.11.1994 r. przez
Komisjê Przygotowawcz¹ Miêdzynarodowej Organizacji
Dna Morskiego i Miêdzynarodowego Trybuna³u Prawa
Morza ONZ. Zgodnie z Rezolucj¹ II wy³¹cznym prawem
do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na wydzielonej
i przyznanej dzia³ce wydobywczej dysponuje tzw. inwestor pionierski. Status ten przyznawany by³ przez Komitet
Generalny Komisji Przygotowawczej Miêdzynarodowej
Organizacji Dna Morskiego i Miêdzynarodowego Trybuna³u Prawa Morza ONZ, na wniosek kraju lub grupy krajów zainteresowanych prowadzeniem badañ, zmierzaj¹cych do zagospodarowania z³ó¿ konkrecji, do czasu
wejœcia w ¿ycie w/w Konwencji. Zgodnie z przyjêtymi
zasadami wnioskodawca powinien udokumentowaæ, ¿e
na badanie geologiczne oceanów poniós³ nie mniej ni¿
30 mln USD, w tym na obszar, który zg³asza do rejestracji
— nie mniej ni¿ 10% powy¿szej kwoty. Komisja ustala³a
równoczeœnie zobowi¹zania inwestora pionierskiego
wobec Miêdzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.
Gwarantem wykonania zobowi¹zañ przez zarejestrowanego inwestora pionierskiego wobec ONZ s¹ pañstwa
poœwiadczaj¹ce (cz³onkowie ONZ).
St¹d te¿, w 1987 r., zgodnie z nowym porz¹dkiem
prawno-miêdzynarodowym, w oparciu o ustalone zasa620

dy i procedury zg³aszania wniosków i rejestracji dzia³ek
wydobywczych, status inwestora pionierskiego uzyska³y: DORD — w imieniu Rz¹du Japonii;
IFREMER/AFERNOD — w imieniu Rz¹du Francji;
JU¯MORGEOLOGIA — w imieniu Rz¹du Rosji (która
przejê³a prawa po by³ym ZSRR) oraz Indie. Indie zarejestrowa³y dzia³kê o powierzchni 150 tys. km2 w Basenie
Centralnoindyjskim. Natomiast pozostali zarejestrowali swoje dzia³ki w polu Clarion-Clipperton na Oceanie
Spokojnym, gdzie równie¿ wystêpuj¹ dzia³ki konsorcjów — tzw. inwestorów potencjalnych OMA, OMI,
reprezentuj¹cych interesy wysoko uprzemys³owionych
krajów zachodnich. Nastêpnie w 1990 r. status inwestora
pionierskiego uzyska³a COMRA — w imieniu Rz¹du
Chin oraz w 1991 r. INTEROCEANMETAL (IOM), których dzia³ki zarejestrowane s¹ równie¿ w polu Clarion-Clipperton. W 1993 r. wniosek o rejestracjê
obszaru wydobywczego w tym polu zg³osi³a Republika
Korei poprzez KORDI, która otrzyma³a status inwestora
pionierskiego na ostatniej 12. sesji Komisji Przygotowawczej ONZ, w sierpniu 1994 r. Na XI sesji International
Seabed Authority w sierpniu 2005 r., na wniosek Rz¹du
Niemiec, status inwestora pionierskiego dzia³ki w polu
Clarion-Clipperton uzyska³y Niemcy. W polu Clarion-Clipperton oprócz zarejestrowanych dzia³ek wydobywczych inwestorów pionierskich zarejestrowane s¹
obszary wydobywcze pozostaj¹ce pod jurysdykcj¹ ONZ.
Poza polem Clarion-Clipperton, Indie maj¹ zarejestrowan¹ dzia³kê na Oceanie Indyjskim. Fakt zlokalizowania
wiêkszoœci zarejestrowanych dzia³ek wydobywczych w polu
Clarion-Clipperton jest potwierdzeniem unikalnoœci tego
pola, wyra¿aj¹cego siê tym, ¿e tylko w nim z regu³y wysokiej wartoœci wskaŸnika konkrecjonoœnoœci (iloœæ konkrecji w kg/m2) odpowiada podwy¿szona zawartoœæ w konkrecjach metali podstawowych, tj. manganu, niklu, miedzi
i kobaltu.
Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych systematyczne
badania geologiczne prowadzone by³y przez inwestorów
pionierskich w zarejestrowanych przez ONZ perspektywicznych obszarach z³o¿owych. Zmierza³y one do udokumentowania zasobów z³ó¿ oraz rozpoznania warunków
wydobycia konkrecji. W tym celu prowadzone s¹ m.in., na
poligonach doœwiadczalnych, miêdzynarodowe eksperymentalne badania geologiczno-œrodowiskowe, zmierzaj¹ce do kompleksowego rozpoznania warunków
œrodowiskowych i oceny szkodliwego wp³ywu prac wydobywczych na œrodowisko morskie (badania w ramach programów: DOMES (USA), DISCOL (Niemcy), Bentic
Impact Experiment /BIE/ (Japonia, USA, Rosja, IOM),
NAVABA (Chiny) oraz INDEX (Indie)).
– W 2006 r. wybrano Pana na prezydenta Rady ISA
— jak¹ dzia³alnoœæ prowadzi Miêdzynarodowa Organizacja Dna Morskiego ONZ (ISA)?
– Po 16 listopada 1994 r., tj. po wejœciu w ¿ycie Konwencji Prawa Morza, dzia³alnoœæ zarejestrowanych inwestorów pionierskich w tzw. Miêdzynarodowym Rejonie
Dna Morskiego koordynowana jest przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Dna Morskiego (International Seabed
Authority — ISA).
Najwy¿szym organem ISA jest Zgromadzenie, które
wybiera Radê sk³adaj¹c¹ siê z 36 cz³onków. Rada spoœród
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swoich cz³onków wybiera na jednoroczn¹ kadencjê swojego prezydenta i 4 wiceprezydentów. Cz³onkami Rady s¹
pañstwa reprezentuj¹ce ró¿ne grupy interesów regionalnych, wybierane na kadencjê 4-letni¹. Polska jest
cz³onkiem Rady ISA w kolejnych kadencjach od 1996 r.
Organami Rady s¹ 15-osobowy Komitet Finansowy i 23-osobowa Komisja Prawno-Techniczna. Organem wykonawczym Miêdzynarodowej Organizacji Dna Morskiego jest
Sekretariat.
Chocia¿ Konwencja wesz³a w ¿ycie, niektóre z uprzemys³owionych pañstw, w tym USA, wci¹¿ jej nie ratyfikowa³y. Pañstwa te jeszcze przed podpisaniem Konwencji
30.04.1982 r. wyra¿a³y swoj¹ dezaprobatê wobec stosownych regulacji zawartych w czêœci XI Konwencji,
odnosz¹cych siê do limitów wydobycia i statutu Przedsiêbiorstwa Miêdzynarodowego, w ramach ONZ. Grupa
tych pañstw wypracowa³a odrêbne do zapisów Konwencji stanowisko, odnosz¹ce siê do regulacji o przekazaniu
technologii, obci¹¿eñ z tytu³u dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa w pierwszym okresie i innych. W wyniku tych dzia³añ,
w okresie 1990–1994, prowadzone by³y konsultacje sekretarza generalnego ONZ, zmierzaj¹ce do uœciœlenia i zmian
zapisów w czêœci XI Konwencji. W lutym 1994 r. grupa
zarejestrowanych inwestorów pionierskich przedstawi³a projekt Rezolucji i Porozumienia o stosowaniu czêœci XI Konwencji w nowym — zmienionym wariancie, który to dokument w formie aneksu by³ podpisany przez wiele pañstw.
Porozumienie wesz³o w ¿ycie 20.07.1996 r. Zasadnicze
uœciœlenia, poza zmianami regulacji organizacyjno-proceduralnych dzia³ania Miêdzynarodowej Organizacji Dna
Morskiego, dotycz¹ zasad jej finansowania i sposobów
podejmowania decyzji. Wobec tego faktu cz³onkami ISA,
wg stanu na 1 lipca 2006 r., by³y 153 pañstwa i Unia Europejska, które ratyfikowa³y Konwencjê, w tym 36 pañstw,
które nie ratyfikowa³y jeszcze Porozumienia. Zmiany w Porozumieniu dotyczy³y tak¿e zniesienia limitów wydobycia,
ograniczeñ celnych i warunków przedstawienia wniosku
o zatwierdzenie planu eksploracji. Ka¿dy zarejestrowany
inwestor pionierski móg³ przygotowaæ, w okresie do 36
miesiêcy od czasu wejœcia w ¿ycie Konwencji, odpowiednio udokumentowany wniosek o zatwierdzenie 15-letniego
planu eksploracji dla obszaru górniczego o powierzchni
75 tys. km2. Przedstawione przez inwestorów pionierskich
plany eksploracji zosta³y zatwierdzone przez Radê ISA
21.08.1997 r. Realizacja tych planów przez inwestorów
pionierskich prowadzona bêdzie na podstawie kontraktu
zawartego z Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Dna Morskiego, pocz¹wszy od 2001 r. Kontrakty z inwestorami pionierskimi by³y sukcesywnie podpisywane od 29.03.2001 r.
Zasadniczymi celami zatwierdzonych planów eksploracji z³o¿a s¹:
 rozpoznanie i ustalenie konturów z³ó¿ oraz udokumentowanie zasobów konkrecji w kategoriach
przemys³owych wraz z rozpoznaniem warunków geologiczno-górniczych, techniczno-eksploatacyjnych i œrodowiskowych;
 uzyskanie danych i charakterystyk dotycz¹cych stanu
i jakoœci œrodowiska morskiego;
 opracowanie efektywnych systemów wydobycia oraz
technologii przeróbki i odzysku metali z konkrecji;
 przygotowanie i przeprowadzenie pilota¿owego wydobycia.

Potencjalni wnioskodawcy zobowi¹zani bêd¹ do³¹czyæ
do wniosków o rejestracjê niezbêdne dane o geologii oraz
przedstawiæ ocenê potencjalnego wp³ywu wydobycia na
œrodowisko naturalne, wraz z programem badañ oceanograficznych i ekologicznych, zgodnie z normami i procedurami zawartymi w tzw. Kodeksie Górniczym, przyjêtym
przez Organizacjê Dna Morskiego w 2000 r. W celu
racjonalnego zagospodarowania z³ó¿ konkrecji prowadzone s¹ przez zarejestrowanych inwestorów pionierskich, w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej, œrodowiskowe badania geoekologiczne, zmierzaj¹ce do okreœlenia mo¿liwoœci
wp³ywu wydobycia na organizmy bentoniczne. Badania
prowadzone s¹ na poligonach zgodnie z ustalonym zakresem i metodyk¹, a wyniki tych prac prezentowane s¹ na
wspólnych sympozjach i konferencjach naukowych (Japonia, Chiny, Korea P³d., Polska), organizowanych pod egid¹
Miêdzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Kompleksowe wyniki badañ ekologicznych i geologiczne badania
dokumentacyjne stanowi¹ podstawê rozpoznania warunków geologiczno-górniczych i techniczno-eksploatacyjnych z³o¿a oraz wyboru optymalnej technologii wydobycia, przy zachowaniu warunków ochrony œrodowiska.
Równoczeœnie z pracami i badaniami zwi¹zanymi z technologi¹ wydobycia, kontynuowane s¹ analizy ekonomiczne, zmierzaj¹ce do oceny op³acalnoœci wydobycia.
Uwzglêdniaj¹ one stosowanie efektywnych technologii
przeróbki konkrecji, m.in. w celu rozszerzenia spektrum
odzyskiwanych z konkrecji metali oraz rozpoznania mo¿liwoœci wykorzystania konkrecji do innych celów. Œrodowiskowe badania geoekologiczne prowadzone s¹ przez IOM
w oparciu o istniej¹cy potencja³ naukowo-techniczny
instytutów i organizacji krajów uczestnicz¹cych, przy
œcis³ej wspó³pracy miêdzynarodowej z zarejestrowanymi
inwestorami pionierskimi i konsorcjami miêdzynarodowymi (Rosja, Chiny, Japonia, USA, Niemcy, Korea P³d.). Polska poprzez miêdzynarodowe konsorcjum IOM ma
oczywiœcie status inwestora pionierskiego.
Zgodnie z Konwencj¹ Prawa Morza ONZ, poza Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Dna Morskiego, nowymi instytucjami Konwencji Prawa Morza s¹ Miêdzynarodowy Trybuna³ Prawa Morza, z siedzib¹ w Hamburgu, oraz Komisja
d/s Granic Szelfu Kontynentalnego. Do g³ównych prerogatyw tej Komisji nale¿y wypracowywanie i przedstawianie wniosków odnoœnie wyznaczenia zewnêtrznej granicy
szelfu kontynentalnego, rozci¹gaj¹cego siê poza granicê
200 Mm Wy³¹cznej Strefy Ekonomicznej.
W dn. 21.08.1997 r. na 3. sesji ISA grupa wymienionych zarejestrowanych inwestorów pionierskich uzyska³a
akceptacjê Rady odnoœnie przedstawionych planów eksploracji obszarów z³o¿owych do 2015 r.
Zatwierdzone plany eksploracji po przyjêciu przez ISA
tzw. kodeksu górniczego, okreœlaj¹cego warunki prowadzenia prac i badañ przez inwestorów pionierskich
(dok. ISBA/6/C/8), stanowi³y podstawê zawarcia przez
IOM w dniu 29.03.2001 r. kontraktu z ISA, na wykonanie
kompleksowych prac geologiczno-dokumentacyjnych
z³ó¿ konkrecji zalegaj¹cych na obszarze wydobywczym
IOM. Uzyskane dane bêd¹ podstaw¹ do opracowania
efektywnego systemu wydobywczego i optymalnych
technologii przeróbki konkrecji. Wykonanie kontraktu
bêdzie podstaw¹ uzyskania licencji (koncesji) wydobywczej na 20–25 lat, zgodnie z opracowanym planem
przemys³owego zagospodarowania z³o¿a.
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– Aktywny udzia³ Polski we Wspólnej Organizacji
INTEROCEANMETAL oraz zwi¹zek IOM z dzia³alnoœci¹ Miêdzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ (ISA) stwarza szansê na znalezienie siê naszego
Pañstwa w czo³ówce krajów wykorzystuj¹cych bogactwa mineralne oceanów. Jak wa¿nym i perspektywicznym zadaniem wed³ug Pana Ministra jest przeprowadzanie badañ w zakresie zagospodarowania z³ó¿
na dnie mórz i oceanów?
– Osady dna mórz i oceanów s¹ ogromnym i nie w pe³ni
jeszcze wykorzystywanym Ÿród³em ró¿norodnych kopalin
u¿ytecznych. Stanowi¹ one, wobec perspektywy wyczerpywania siê zasobów z³ó¿ l¹dowych, jedyn¹ rezerwê ludzkoœci. Prognozy wskazuj¹, ¿e wiek XXI stanie siê decyduj¹cym etapem masowego w³¹czenia tych zasobów w obieg
gospodarczy œwiata. Najwa¿niejszymi obecnie surowcami, pozyskiwanymi ze z³ó¿ kopalin oceanicznych, s¹ ropa
naftowa i gaz ziemny, minera³y ciê¿kie, surowce budowlane i che miczne, a tak¿e woda pitna. Wystêpuj¹ one z regu³y
w obrêbie stref p³ytkowodnych. G³êbokowodne strefy oceaniczne s¹ miejscem formowania z³ó¿ kopalin polimetalicznych i w zasadzie jeszcze nie s¹ eksploatowane.
Najbardziej perspektywicznymi rodzajami surowców
polimetalicznych s¹ konkrecje g³êbokomorskie, polimetaliczne rudy siarczkowe, manganowe naskorupienia kobaltonoœne oraz i³y metalonoœne. Znaczenie poszukiwañ
oceanicznych z³ó¿ tych surowców, jako potencjalnego
Ÿród³a pozyskiwania wielu deficytowych na l¹dzie metali,
zosta³o potwierdzone w praktyce. Wiele krajów, takich
jak Francja, Rosja, Japonia, Korea P³d., Chiny, Niemcy i
kraje cz³onkowskie Interoceanmetal, oraz konsorcjów miêdzynarodowych — OMA, OMI z udzia³em kapita³ów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, RFN,
Holandii, Belgii, Australii, Kanady, posiada ju¿ rozpoznane oraz zarejestrowane dzia³ki z³ó¿ konkrecji w polu
Clarion-Clipperton na Oceanie Spokojnym. Rz¹d Indii
ma zarejestrowan¹ dzia³kê w polu Centralnoindyjskim.
Poza tym niektóre z nich prowadz¹ daleko zaawansowane prace nad rozpoznaniem polimetalicznych rud siarczkowych oraz naskorupieñ kobaltonoœnych (Japonia, Rosja,
Stany Zjednoczone) czy i³ów metalonoœnych (Niemcy).
Rozszerzenie badañ geologiczno-poszukiwawczych na
g³êbokowodne obszary dna oceanicznego, oznacza³o
przejœcie do jakoœciowo nowego etapu rozpoznania z³ó¿
kopalin mineralnych. Cech¹ tego etapu by³o wdro¿enie
nowych metod, technik i technologii badañ poszukiwawczych, odznaczaj¹cych siê kompleksowoœci¹ i wysok¹
efektywnoœci¹ prac. Uwzglêdniaj¹c aktualne mo¿liwoœci
zastosowania efektywnych zautomatyzowanych kompleksów wydobywczych, kontynuowanie prac i badañ w zakresie zagospodarowania z³ó¿ konkrecji polimetalicznych
uznaje siê za wa¿ne strategiczne zadanie w perspektywie
2020 r. Nad konstrukcj¹ automatycznych kompleksów
wydobywczych prowadzone s¹ intensywne prace w najbardziej rozwiniêtych krajach œwiata. Rozwijane s¹ mo¿liwoœci zastosowania nowoczesnych technologii przeróbki
konkrecji i poszerzenia iloœci pozyskiwanych metali o
molibden, cynk, tytan czy ziemie rzadkie, a tak¿e wykorzystania konkrecji np. jako sorbentów. W tym zakresie mamy
wiele do zrobienia bowiem IOM, którego cz³onkami
oprócz Polski s¹: Bu³garia, Czechy, Kuba, Rosja i S³owacja
ma swoje ograniczenia wynikaj¹ce ze wczeœniej sprecyzowanego zakresu dzia³ania. To, ¿e dyrektorem generalnym
IOM jest Polak (prof. R. Kotliñski), a na siedzibê organiza622

cji wybrano Szczecin jest dla nas bardzo wa¿ne, jednak
wspomnianych ograniczeñ nie znosi. Myœlê, ¿e istotn¹ rolê
w eksploracji den oceanicznych powinna pe³niæ nowo
powo³ana Polska S³u¿ba Geologiczna wykorzystuj¹ca
potencja³ polskiej geologii. Wszelkie opóŸnienia w tym
zakresie mog¹ Polskê wiele kosztowaæ. Pañstwowy Instytut Geologiczny jest jednostk¹ badawczo-rozwojow¹, na
której dzia³alnoœæ G³ówny Geolog Kraju, odpowiadaj¹cy
za politykê geologiczn¹ (w tym za politykê surowcow¹)
Polski nie ma praktycznie wp³ywu. PIG mo¿e wype³niaæ
wiele zadañ s³u¿by geologicznej, ale z definicji ni¹ nie jest,
a cele dzia³ania PIG mog¹ byæ sprzeczne z celami dzia³ania
s³u¿by. Sytuacja bêdzie jeszcze trudniejsza gdy nadzór nad
Pañstwowym Instytutem Geologicznym bêdzie mia³ ju¿
nied³ugo wy³¹cznie Minister Nauki. PIG jest potrzebny,
ale nie mo¿e wystêpowaæ w podwójnej roli np. zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Koordynatorem i zleceniodawc¹
zadañ powinna byæ Polska S³u¿ba Geologiczna, a zleceniobiorc¹ ca³a polska geologia, w tym oczywiœcie PIG. Dla
nowych inwestycji, których ostatecznym celem jest uzyskanie dla Polski dzia³ek wydobywczych na dnach oceanów, kluczow¹ rolê koordynatora powinna pe³niæ nowo
powo³ana, wydzielona z PIG Polska S³u¿ba Geologiczna.
Nad tym w Ministerstwie Œrodowiska w³aœnie pracujemy.
– Na zakoñczenie proszê o porównanie zasobów oceanicznych z³ó¿ metali z zasobami z³ó¿ l¹dowych pod
wzglêdem ekonomicznym. Jaki jest zdaniem Pana Ministra przewidywalny termin rozpoczêcia przemys³owej
eksploatacji g³êbokowodnych z³ó¿ kopalin metalicznych?
– Szczególn¹ wartoœæ przemys³ow¹, ze wzglêdu na
wysoki stopieñ koncentracji, maj¹ w rudach siarczkowych, tlenkowych rudach manganowych takie metale jak:
Ni, Cu, Co, Ag, Au, Mn, Mo, Zn i Pt. Porównanie zasobów
prognostycznych oceanicznych z³ó¿ rud tych metali do
zasobów z³ó¿ l¹dowych wskazuje, ¿e iloœci takich metali
jak Mn, Ni, Mo, a w szczególnoœci Co, przewy¿szaj¹ zasoby z³ó¿ l¹dowych. G³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
ekonomiczn¹ wartoœæ tych surowców jest wy¿sza zawartoœæ tych metali w porównaniu do ich zawartoœci w obecnie
eksploatowanych z³o¿ach na l¹dzie oraz ich zasoby prognostyczne.
Bior¹c pod uwagê utrzymuj¹c¹ siê tendencjê wzrastaj¹cego wydobycia kopalin, charakteryzuj¹cych siê
coraz to ni¿sz¹ zawartoœci¹ metali, to oko³o 2020 r. œrednie zawartoœci metali w tlenkowych rudach manganowych bêd¹ wy¿sze od wystêpuj¹cych w rudach wydobywanych na l¹dzie odpowiednio dla: Ni — 1,1; Cu —
1,14; Mn — 1,3, a Co wg szacunków nawet wiêcej ni¿ 5
razy. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e utrzymuj¹cy siê po
2003 r. wysoki poziom cen na metale charakteryzuje siê
równoczeœnie w ostatnich latach coraz wy¿szymi kosztami produkcji metali ze z³ó¿ l¹dowych. W obecnym stuleciu obserwuje siê wzrost zainteresowañ rozwojem przemys³u w niektórych krajach, np. regionu Oceanu Spokojnego, przy wzrastaj¹cym wp³ywie na decyzje polityczne —
nauki i organizacji pozarz¹dowych. Na zmiany ocen odnoœnie znaczenia g³êbokowodnych surowców metalicznych
wp³ywaj¹ nowe odkrycia z³ó¿ na l¹dzie, takie jak udokumentowanie w 1994 r. z³o¿a Ni-Cu-Co Voisey’s Bay w Nowej
Fundandii, najwiêkszego odkrycia w Kanadzie w ostatnich
30 latach i najwiêkszego z³o¿a niklu ubieg³ego stulecia.
– Dziêkujê za rozmowê.

