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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
Polityka Surowcowa Pañstwa
Wiêcej konkretów, mniej papierologii – postuluj¹ przedsiêbiorcy
Ruszy³ cykl regionalnych konferencji konsultacyjnych
poœwiêconych projektowi Polityki Surowcowej Pañstwa
(PSP). Pierwsz¹, w Krakowie, otworzy³a wicepremier
Beata Szyd³o. – Mam nadziejê, ¿e efektem tych spotkañ
bêdzie przyjêcie dobrej Polityki Surowcowej Pañstwa.
¯yczê, by wasze dzia³ania przynios³y spodziewane efekty
– powiedzia³a by³a prezes Rady Ministrów.
Konferencja zosta³a zorganizowana 17 stycznia br.
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy (PIG-PIB), na zlecenie Ministerstwa
Œrodowiska. W krakowskim oddziale instytutu zgromadzi³a ponad 150 przedstawicieli rz¹du, parlamentu, samorz¹dów lokalnych oraz ekspertów i przedsiêbiorców.
Spotkanie by³o poœwiêcone pierwszemu filarowi PSP:
„Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne”. Sk³ada³o siê z trzech paneli dyskusyjnych
dotycz¹cych za³o¿eñ polityki surowcowej pañstwa, zapotrzebowania na surowce oraz spo³ecznych aspektów
gospodarowania surowcami i upowszechniania geologii w
regionie ma³opolskim.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska Mariusz
Orion Jêdrysek, a zarazem Pe³nomocnik Rz¹du ds. Polityki
Surowcowej Pañstwa i G³ówny Geolog Kraju, krótko
nakreœli³ sytuacjê surowcow¹ Polski. – £atwiej powiedzieæ
o tym, czego nie mamy ni¿ o tym, co mamy – powiedzia³.
Oœwiadczy³, ¿e Polska jest tak zasobna w bogactwa naturalne, ¿e praktycznie nie ma w kraju obszaru pozbawionego z³ó¿ surowców. Podkreœli³ jednak, ¿e ich zagospodarowanie
napotyka na powa¿ne przeszkody, takie jak rozbudowana
infrastruktura, obszary Natura 2000, a tak¿e protesty spo³eczne. – To sprawia, ¿e du¿a czêœæ tego bogactwa jest na razie
niedostêpna – doda³.
Uczestnicy paneli dyskusyjnych zwracali uwagê na
potrzebê stworzenia PSP, ¿eby gospodarowaæ zasobami
racjonalnie i z korzyœci¹ dla pañstwa. – Na rynku surowcowym s¹ lata lepsze i gorsze. Dlatego PSP musi byæ realizowana tak, by unikn¹æ gospodarki rabunkowej w
trudniejszych okresach – mówi³ Wies³aw Janczyk, wiceminister finansów. Podkreœli³, ¿e konieczna jest do tego
dobrze zsynchronizowana wspó³praca resortów rolnictwa,
œrodowiska i energii. Du¿o uwagi poœwiêci³ podatkom.
– Element fiskalny jest niezbêdny, aby by³y pieni¹dze na
inwestycje – zaznaczy³.
Przedsiêbiorcy postulowali jednak, by system podatków, które obci¹¿aj¹ firmy wydobywcze, by³ zorganizowany w taki sposób, aby nie hamowaæ rozwoju przemys³u,
a tym samym gospodarki. – To, ¿e mamy z³o¿a nie oznacza, ¿e tak ³atwo po nie siêgniemy – powiedzia³ Ryszard
Jaœkowski z Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ SA. – W zesz³ym roku a¿ 80% tego co zarobiliœmy kombinat odda³ w
formie podatków. Tymczasem czekaj¹ nas kolejne wielkie
inwestycje zwi¹zane z eksploatacj¹ g³êbszych pok³adów
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z³ó¿ rudy miedzi – doda³. Ujawni³, ¿e KGHM ma te¿ w planach uruchomienie eksploatacji zmechanizowanej, która
ograniczy bezpoœredni udzia³ cz³owieka w wydobyciu.
Przedsiêbiorcy zwracali te¿ uwagê na skomplikowany
i niewydolny system regulacji i formalnoœci zwi¹zanych
np. z uzyskiwaniem decyzji œrodowiskowych czy budowlanych. – Dzisiaj wybudowanie szybu zabiera ok. 10 lat,
w tym „papierologia” nawet cztery – mówi³ Ryszard Jaœkowski.
Dyskutanci du¿o uwagi poœwiêcili te¿ perspektywom
rozwoju ca³ej bran¿y wydobywczej i problemowi dostêpu
do surowców krytycznych. – Gospodarka ma byæ bardziej
innowacyjna, nowoczesna. A taka jest oparta na surowcach, których nie mamy, takich jak np. lit, german, czy
pierwiastki ziem rzadkich – powiedzia³ £ukasz Machniak
z Akademii Górniczo-Hutniczej. Zapotrzebowanie na tego
typu surowce niemal w ca³oœci Polska zaspokaja dziêki ich
importowi. Z kolei radny Sejmiku Ma³opolskiego Grzegorz Biedroñ podkreœla³, ¿e rozwój regionu niekoniecznie
musi byæ zwi¹zany z wydobyciem. – Przez ponad 20 lat
nasz region œwietnie siê rozwija³ z ujemnym lub zerowym
udzia³em górnictwa. Przez osiem lat Kraków zwiêkszy³
swój poziom PKB o 5 punktów proc. – do 91% œredniego
udzia³u w PKB innych regionów w Polsce, i to bez górnictwa – zaznaczy³. Doda³, ¿e „gdybyœmy opierali siê tylko na
górnictwie, bylibyœmy biednym krajem”.
Przedstawiciele samorz¹dów mówili te¿ o konfliktach
spo³ecznych zwi¹zanych z eksploatacj¹ surowców. Ich
zdaniem wynikaj¹ one z rzeczywistego zagro¿enia, jak
zanieczyszczenie œrodowiska, czy zaburzenia stosunków
wodnych na terenach górniczych, ale te¿ z niewiedzy. St¹d
koniecznoœæ prowadzenia edukacji górniczo-geologicznej,
zw³aszcza wœród mieszkañców terenów, na których odbywa siê lub bêdzie siê odbywaæ eksploatacja z³ó¿.
Tomasz Wojciechowski z PIG-PIB, kieruj¹cy Programem Geozagro¿enia i Geologia In¿ynierska, wspomnia³
te¿ o powszechnym zagro¿eniu wystêpuj¹cym na po³udniu
Polski – o osuwiskach. Geolodzy z instytutu w ramach Systemu Os³ony Przeciwosuwiskowej (SOPO) ewidencjonuj¹
osuwiska, a tak¿e prowadz¹ badania nad metodami przeciwdzia³ania takim zjawiskom i szybkiego ostrzegania
mieszkañców przed gro¿¹cym niebezpieczeñstwem.
SOPO ma byæ jednym z istotnych elementów PSP.
Kolejna konferencja konsultacyjna ma siê odbyæ
22 lutego we Wroc³awiu.
Andrzej Rudnicki
rzecznik prasowy PIG-PIB
Patronat medialny cyklu konferencj:

