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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
Konferencja surowcowa pt. „Górnictwo jako bran¿a strategiczna – bariery
i szanse rozwoju w gospodarce globalnej” – Warszawa, 19.11.2014
W dniu 19 listopada 2014 r. w Warszawie, w Sali
Lustrzanej Pa³acu Staszica – siedzibie Polskiej Akademii
Nauk, odby³a siê konferencja „Górnictwo jako bran¿a strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej”. Jej tematem przewodnim by³ potencja³ polskiego
przemys³u wydobywczego jako bran¿y strategicznej dla
polskiej gospodarki.
W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele administracji pañstwowej, przedsiêbiorców przemys³u wydobywczego i œwiata nauki oraz osoby zainteresowane dalszym
rozwojem tej ga³êzi przemys³u w Polsce. Organizatorem
konferencji by³y Zwi¹zek Pracodawców Polska MiedŸ,
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN
oraz Forum Przemys³u Wydobywczego Pracodawców RP.
W obradach uczestniczy³o ponad 100 osób, w tym jako
pierwszy z prelegentów dr in¿. S³awomir Brodziñski –
podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, G³ówny
Geolog Kraju.
Prezentacja G³ównego Geologa Kraju poœwiêcona by³a
problematyce krajowej. Na pocz¹tku wskaza³ on, ¿e zagadnienia polityki surowcowej i d³ugofalowej strategii gospodarowania z³o¿ami kopalin s¹ rozcz³onkowane w ró¿nych
dokumentach strategicznych. Konkretne decyzje, dotycz¹ce czêsto z³ó¿ o znaczeniu strategicznym dla kraju, s¹
podejmowane na najni¿szym szczeblu samorz¹dowym.
S³awomir Brodziñski podkreœli³, ¿e Polska jest pañstwem
unitarnym – kluczowe ustalenia w dziedzinie polityki surowcowej, np. w odniesieniu do ochrony z³ó¿ strategicznych,
musz¹ byæ dokonywane na poziomie w³adzy centralnej.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska nawi¹za³ do przygotowywanej w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym mapy
konfliktowoœci dzia³alnoœci geologiczno-górniczej oraz
innych obszarów (ochrona œrodowiska, inwestycje liniowe, infrastruktura istotna dla pañstwa i inne).
G³ówny Geolog Kraju powtórzy³ równie¿ swoje stanowisko w kwestii polityki koncesyjnej: równoœæ podmiotów
przy transparentnych zasadach koncesjonowania, z uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa pañstwa. Równoczeœnie podkreœli³, ¿e dotychczasowe problemy zwi¹zane z konfliktowymi

wnioskami o uzyskanie koncesji na dzia³alnoœæ poszukiwawczo-rozpoznawcz¹ zostan¹ co do zasady rozwi¹zane
po wejœciu w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2015 r. rozwi¹zañ
przewidzianych przez ostatni¹ nowelizacjê ustawy Prawo
geologiczne i górnicze. W przypadku wêglowodorów bêdzie
to obowi¹zkowy przetarg z urzêdu, a w przypadku kopalin
objêtych w³asnoœci¹ górnicz¹ – procedura porównania
wniosków koncesyjnych (open door). Procedury te bêd¹
dotyczy³y nowych wniosków koncesyjnych.
S³awomir Brodziñski wspomnia³ równie¿ o inicjatywie
Ministerstwa Œrodowiska przygotowania „Bia³ej ksiêgi
ochrony z³ó¿”, jako podstawy do dyskusji spo³ecznej i pog³êbionej analizy na temat okreœlenia, które z³o¿a maj¹
charakter strategiczny dla kraju i w jaki sposób powinny
byæ chronione.
„Bia³a ksiêga” bêdzie prezentowaæ aktualny stan faktyczny i prawny odnoœnie ochrony z³ó¿ strategicznych oraz
rozwi¹zania miêdzynarodowe w tym zakresie. Kluczow¹
czêœci¹ bêdzie opis mo¿liwych rozwi¹zañ (opcji)
zwi¹zanych z ochron¹ z³ó¿ wraz z ocen¹ ich skutków
finansowych i spo³ecznych.
Minister S³awomir Brodziñski wyrazi³ nadziejê, ¿e
„bia³a ksiêga” bêdzie mog³a stanowiæ podstawê do podejmowania decyzji politycznych przes¹dzaj¹cych, które
z³o¿a zostan¹ uznane za strategiczne i jaki bêdzie zakres
ich ochrony prawnej oraz okreœlaj¹cych sposób realizacji
tej ochrony.
Podczas podsumowania konferencji wskazano, ¿e opracowanie strategii rozwoju przemys³u wydobywczego wymaga zaanga¿owania wielu œrodowisk oraz dalszych merytorycznych dyskusji w celu opracowania jej podstaw,
zakresu i priorytetowych kierunków dzia³añ. Z³o¿onoœæ
i waga problemu powoduj¹, i¿ dokument taki musi byæ
oparty na rzetelnych analizach i ocenach mo¿liwoœci rozwoju przemys³u wydobywczego przyjaznego dla œrodowiska, op³acalnego ekonomicznie i akceptowalnego spo³ecznie. Nie bez znaczenia jest tak¿e wp³yw miêdzynarodowej konkurencyjnoœci i globalizacji na pozycjê firm wydobywczych.
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