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PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA
Polityka Surowcowa Pañstwa 2050 – realizacja za³o¿eñ uchwa³y Rady Ministrów
Piotr S. Dziadzio1
State Raw Materials Policy 2050 – implementation of the Council of Ministers’resolution. Prz. Geol., 70: 563–565.
A b s t r a c t. Free, unrestricted access to raw materials is fundamental to the proper functioning of any economy.
It should be in the interest of every country to ensure access to raw materials that are needed in the present but will
also be needed in the future, particularly taking into account economic, social and also political changes that are
taking place or are possible, with different dynamics. In order to meet such needs, it is necessary to have a strategy
indicating concrete actions whose implementation will achieve the goal of ensuring raw material security, even in
the decades to come. State Raw Materials Policy 2050 (PSP2050), adopted on March 1, 2022, is a very important
document, not only from the point of view of the country’s raw materials security, but also for ensuring the country’s
energy security. The document describes the actions to be taken for raw material security and considers the concrete implementation work already done. Simultaneously with the work on PSP2050, other activities were being prepared and executed, including legislation to enable its effective implementation.
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Fundamentem w³aœciwego funkcjonowania gospodarki ka¿dego pañstwa jest adekwatny do potrzeb dostêp do
surowców mineralnych. W wielu krajach s¹ czynione
zatem starania na rzecz zapewnienia odpowiedniej ich
poda¿y. W celu skoordynowania tych wysi³ków konieczne
jest opracowanie wieloletniej strategii dzia³añ. W Polsce
1.03.2022 r. Rada Ministrów przyjê³a nowo opracowan¹
Politykê Surowcow¹ Pañstwa 2050 (PSP2050; Uchwa³a,
2022). Jest to bardzo wa¿ny dokument, okreœlaj¹cy dzia³ania, jakie nale¿y podj¹æ w celu zapewnienia bezpieczeñstwa surowcowego i energetycznego naszego kraju. Zosta³
on wskazany jako jeden z projektów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze Œrodowisko
(Uchwa³a, 2017).
Realizowane w ramach PSP2050 sta³e poszerzanie
bazy zasobowej kopalin do produkcji surowców (w tym
surowców energetycznych), jak równie¿ intensyfikacja
poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania systemów geotermalnych (w tym ciep³a Ziemi), w³aœciwe zmiany
prawa oraz skuteczna i kompleksowa ochrona z³ó¿ kopalin
stanowi¹ tak¿e kluczowy element realizacji za³o¿eñ Polityki
energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040; Obwieszczenie,
2021; Za³o¿enia, 2022).
PODSTAWOWE ZA£O¯ENIA
POLITYKI SUROWCOWEJ PAÑSTWA
G³ównym celem PSP2050 jest zapewnienie przedsiêbiorcom dostêpu do niezbêdnych surowców mineralnych
(krajowych oraz importowanych), zarówno wspó³czeœnie,
jak i w licz¹cej dekady przysz³oœci, z uwzglêdnieniem postêpuj¹cych w czasie zmian gospodarczych, spo³ecznych,
a tak¿e politycznych. Kierunki dzia³añ zmierzaj¹cych do

osi¹gniêcia tego celu wyznaczaj¹ okreœlone w PSP2050
nastêpuj¹ce cele szczegó³owe:
1. Zapewnienie dostêpu do surowców ze z³ó¿ kopalin
(CS1);
2. Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie z³ó¿ kopalin (CS2);
3. Zapewnienie sprzyjaj¹cych warunków prawnych
obecnym i przysz³ym inwestorom oraz rozwój i unowoczeœnienie bran¿y geologiczno-górniczej (CS3);
4. Ochrona z³ó¿ kopalin (CS4);
5. Wspó³praca miêdzynarodowa w zakresie zabezpieczenia dostêpu do surowców (CS5);
6. Pozyskiwanie surowców ze z³ó¿ antropogenicznych
oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniêtym (CS6);
7. Zapewnienie spójnoœci strategii realizowanych przez
spó³ki o istotnym znaczeniu dla gospodarki pañstwa
oraz spó³ki realizuj¹ce misjê publiczn¹ z dzia³aniami
g³ównego geologa kraju pe³ni¹cego funkcjê pe³nomocnika rz¹du do spraw polityki surowcowej pañstwa (CS7);
8. Upowszechnianie wiedzy (CS8).
REALIZACJA
POLITYKI SUROWCOWEJ PAÑSTWA
Niektóre dzia³ania istotne dla prowadzenia polityki
surowcowej pañstwa zaczêto realizowaæ jeszcze przed
ukoñczeniem prac nad dokumentem. Opracowano na przyk³ad metodykê wyznaczania surowców strategicznych
oraz krytycznych dla krajowej gospodarki i stosuj¹c j¹,
przygotowano listy tych surowców. Utworzono tak¿e listê
kopalin do produkcji surowców strategicznych, które
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wystêpuj¹ w Polsce (CS1) i okreœlono krajowe zapotrzebowanie na surowce w roku 2025, 2030, 2040 i 2050. Analizie poddano 100 surowców mineralnych, uwzglêdniaj¹c
wszystkie ich grupy, w tym surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne (CS1). Realizacja tych dzia³añ
by³a konieczna i niezwykle istotna, poniewa¿ to lista surowców wytypowanych jako krytyczne i strategiczne dla
gospodarki pañstwa uœciœla i precyzuje g³ówny cel PSP2050,
definiowany jako zapewnienie bezpieczeñstwa surowcowego, ukierunkowuj¹c dzia³ania na rzecz zapewnienia
dostêpu do tych w³aœnie surowców, jak równie¿ surowców
krytycznych dla Unii Europejskiej.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e klasyfikowanie surowców do
grupy strategicznych lub krytycznych dla polskiej gospodarki nie polega³o na automatycznym w³¹czeniu do nich
surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, lecz prowadzone by³o tak, aby grupy tych surowców odpowiada³y
ga³êziom przemys³u w Polsce. Maj¹c na wzglêdzie fakt,
¿e rynek surowców mineralnych cechuje siê du¿¹ dynamik¹, w PSP2050 przyjêto, i¿ w okreœlonych przedzia³ach
czasowych bêdzie dokonywana aktualizacja listy surowców strategicznych i krytycznych dla krajowej gospodarki.
Równie¿ dane o zapotrzebowaniu na surowce bêd¹ aktualizowane.
G³ówny Geolog Kraju, na podstawie danych Bilansu
Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski (CS1; Bilans,
2020), zacz¹³ umieszczaæ w planie prac pañstwowej s³u¿by
geologicznej zadania z zakresu dokumentowania z³ó¿
kopalin najwa¿niejszych dla krajowej gospodarki (CS2).
W ten sposób jest realizowane jedno z g³ównych za³o¿eñ
PSP2050, a mianowicie intensyfikacja dzia³añ pañstwowej
s³u¿by geologicznej w obszarze dokumentowania nowych
z³ó¿ kopalin. Ide¹ takiego dzia³ania jest sta³e poszerzanie
bazy zasobowej. Informacje o udokumentowanych z³o¿ach
surowców mineralnych bêd¹ na bie¿¹co wprowadzane do
dokumentów planistycznych, dziêki czemu mo¿liwa bêdzie ochrona obszarów z³o¿owych przed zabudow¹.
Pañstwowa s³u¿ba geologiczna (PSG), której funkcjê
pe³ni Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), uwzglêdniaj¹c prognozy zapotrzebowania krajowej gospodarki na surowce mineralne,
opracowa³a 5-letni plan dokumentowania w kategorii D obszarów prognostycznych z³ó¿ kopalin s³u¿¹cych do produkcji surowców najwa¿niejszych dla gospodarki. W planie
tym okreœlono m.in. priorytety poszukiwawczo-dokumentacyjne (CS2).
Wstêpnie udokumentowane z³o¿a kopalin mog¹ siê staæ
zachêt¹ dla sektora wydobywczego do podnoszenia kategorii ich rozpoznania, prowadz¹c docelowo do ich wydobywania ze z³ó¿ (np. fosforytów lub REE – w rejonie Gór
Œwiêtokrzyskich). Plany prac pañstwowej s³u¿by geologicznej na kolejne lata bêd¹ sukcesywnie wzbogacane
o nowe zadania, ukierunkowane na dokumentowanie z³ó¿
wskazanych jako strategiczne i krytyczne dla krajowej
gospodarki, ale tak¿e na rozpoznawanie anomalii geofizycznych w bloku przedsudeckim lub na platformie prekambryjskiej (Plan, 2021).
Bezpieczeñstwo surowcowe pañstwa zale¿y równie¿
od prowadzenia skutecznej ochrony z³ó¿ kopalin, g³ównie
przed zabudow¹ obszarów z³o¿owych. Podejmowane
obecnie dzia³ania, maj¹ce na celu wzmocnienie ochrony
z³ó¿ kopalin, s¹ realizowane poprzez proponowanie zmian
legislacyjnych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Pra564

wo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
(CS3, CS4; Projekt, 2021). Wœród najistotniejszych propozycji, które realnie wp³yn¹ na wzmocnienie ochrony z³ó¿,
nale¿y wymieniæ:
 wprowadzenie definicji z³o¿a strategicznego;
 utworzenie wykazu z³ó¿ strategicznych;
 wprowadzenie procedury umo¿liwiaj¹cej uznawanie (w drodze decyzji administracyjnej) z³ó¿ kopalin
spe³niaj¹cych okreœlone kryteria ustawowe za z³o¿a
strategiczne w ca³oœci lub w czêœci;
 wprowadzenie nakazu ujawniania przez gminy z³ó¿
kopalin w studiach i planach miejscowych w œciœle
okreœlonych terminach;
 wzmocnienie oddzia³ywania zarz¹dzenia zastêpczego wojewody poprzez umo¿liwienie wojewodzie
ujawniania udokumentowanych z³ó¿ w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego (a nie tylko w studium – jak jest obecnie) w przypadku nieujawnienia z³o¿a kopaliny przez zobowi¹zan¹ do
tego gminê;
 wprowadzenie obowi¹zku uzgadniania z organem
administracji geologicznej projektów studiów i planów miejscowych na terenach, na których znajduj¹
siê z³o¿a kopalin objête w³asnoœci¹ górnicz¹ oraz
z³o¿a strategiczne (w miejsce dotychczasowego niewi¹¿¹cego opiniowania).
D¹¿¹c do maksymalizacji udzia³u odnawialnych Ÿróde³
energii (OZE) w miksie energetycznym (z uwzglêdnieniem
koniecznoœci zapewnienia bezpieczeñstwa surowcowego,
ochrony z³ó¿ kopalin oraz potrzeby rozwoju samorz¹dów
terytorialnych), w projekcie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych
ustaw zaproponowano wy³¹czenie, w szczególnych przypadkach, ograniczenia zagospodarowania powierzchni
nieruchomoœci znajduj¹cych siê ponad z³o¿em w celach
usytuowania instalacji OZE (CS4). Przepisy takie pozwol¹
zagospodarowaæ obszary znajduj¹ce siê ponad z³o¿ami
kopalin na cele inne ni¿ mieszkaniowe, wykluczaj¹c tym
samym niekorzystne skutki zwi¹zane z ewentualnym podjêciem dzia³alnoœci wydobywczej. Zamontowana ponad
z³o¿em instalacja OZE, która ze wzglêdów technicznych
ma ograniczony termin u¿ytkowania, mo¿e stanowiæ formê tymczasowego zabezpieczenia tych z³ó¿ przed dynamicznie postêpuj¹cym przejmowaniem obszarów pod
budownictwo mieszkaniowe.
G³ówny Geolog Kraju, przygotowuj¹c stosowne rozwi¹zania prawne odnoœnie wprowadzenia ustawowej kategorii z³ó¿ strategicznych, zleci³ pañstwowej s³u¿bie
geologicznej wypracowanie metodyki kwalifikowania
z³ó¿ kopalin do kategorii o znaczeniu strategicznym dla
gospodarki krajowej i regionalnej w celu objêcia ich szczególn¹ ochron¹. Realizacja tego zadania wesprze postêpowania administracyjne prowadzone na rzecz uznawania
z³ó¿ za strategiczne (CS4).
Zdecydowana wiêkszoœæ surowców strategicznych
oraz krytycznych dla polskiej gospodarki w du¿ej mierze
lub w ca³oœci pochodzi z importu, w zwi¹zku z tym niezwykle istotne jest d¹¿enie do tworzenia w³aœciwych ram
wspó³pracy oraz partnerstwa surowcowego, przede
wszystkim z krajami, które posiadaj¹ po¿¹dane przez Polaków surowce. W ramach tych dzia³añ zapocz¹tkowano ju¿
wspó³pracê pomiêdzy s³u¿bami geologicznymi Polski
i innych krajów. Wspó³praca w tej dziedzinie bêdzie rozwijana.
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Kluczem do zapewnienia bezpieczeñstwa surowcowego jest nie tylko racjonalne korzystanie z dostêpnych z³ó¿
kopalin, ale równie¿ efektywne gospodarowanie odpadami
(gromadzonymi w obiektach unieszkodliwiania), które s¹
substancjami o w³aœciwoœciach zbli¿onych do surowców
mineralnych. W okreœlonych przypadkach obiekty gromadz¹ce takie odpady mog¹ byæ uznane za z³o¿a antropogeniczne. Równie¿ w tym obszarze aktywnie dzia³a PSG,
inwentaryzuj¹c sk³adowiska odpadów wydobywczych i oceniaj¹c mo¿liwoœci ich wykorzystania. Efektem tych dzia³añ
jest ogólnodostêpna geobaza Ha³dy (CS6) – zawieraj¹ca
dane o mineralnych surowcach odpadowych, zgromadzonych na starych ha³dach, sk³adowiskach przemys³owych
i w osadnikach poeksploatacyjnych.
Z zamiarem zwiêkszenia polskich zasobów surowców
mineralnych jest prowadzona wspó³praca miêdzynarodowa – na przyk³ad Pañstwowy Instytut Geologiczny – PIB
w dniu 21.07.2022 r. podpisa³ umowê w sprawie udzia³u
w rejsie badawczym po Oceanie Atlantyckim. Celem wyprawy jest eksploracja obszaru grzbietu œródatlantyckiego
(10 000 km2) oraz poszukiwanie i rozpoznawanie g³êbokomorskich nagromadzeñ siarczków polimetalicznych (CS5).
Wstêpna umowa w tej sprawie zosta³a zawarta w 2018 r.
miêdzy rz¹dem RP, reprezentowanym przez ministra œrodowiska, a Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Dna Morskiego
(MODM).
Uwzglêdniaj¹c istotn¹ rolê, jak¹ w transformacji energetycznej Polski mo¿e odegraæ geotermia, prawie równoczeœnie z PSP2050 opracowano w Ministerstwie Klimatu
i Œrodowiska Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania
Zasobów Geotermalnych w Polsce, czyli tzw. Mapê drogow¹ rozwoju geotermii w Polsce (Wieloletni Program,
2021).
Ministerstwo Klimatu i Œrodowiska podjê³o równie¿
dzia³ania zmierzaj¹ce do utworzenia otoczenia prawnego
sprzyjaj¹cego rozwojowi nowych technologii, m.in.
w obszarze sk³adowania CO2 i obecnie s¹ przygotowywane stosowne zmiany legislacyjne w tym zakresie (Projekt,
2021). Do prac nad technicznymi mo¿liwoœciami geologicznego sk³adowania CO2 (CS2, CS3) minister klimatu
i œrodowiska powo³a³ oddzielny zespó³ (Zarz¹dzenie,
2021).
Realizacja wszystkich dzia³añ powierzonych pañstwowej s³u¿bie geologicznej wymaga w³aœciwej organizacji
PIG-PIB, który pe³ni jej funkcjê. Z tego te¿ wzglêdu
w 2020 r. przygotowano i przyjêto Strategiê rozwoju
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego do roku 2026 z perspektyw¹ do roku
2030 (Strategia, 2020). Strategiê tê oparto na trzech filarach,
którymi s¹: energia, surowce i œrodowisko. Bêd¹ one
kszta³towaæ transformacjê instytutu w najbli¿szych latach.
Planowane kierunki rozwoju w zakresie gospodarki
surowcami mineralnymi wskazano równie¿ w innych krajowych dokumentach strategicznych, np. takich jak: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektyw¹ do roku 2030) (Uchwa³a, 2017), Polityka
Surowcowa Pañstwa 2050 (Uchwa³a, 2022), Polityka energetyczna Polski do roku 2040 (Obwieszczenie, 2021),

Polityka Ekologiczna Pañstwa 2030 – strategia rozwoju
w obszarze œrodowiska i gospodarki wodnej (Uchwa³a,
2019).
PODSUMOWANIE
Ministerstwo Klimatu i Œrodowiska wraz z pe³nomocnikiem rz¹du ds. polityki surowcowej pañstwa prowadzi³o
w latach 2019–2022 skoordynowane dzia³ania maj¹ce na
celu opracowanie i wdro¿enie Polityki Surowcowej Pañstwa 2050, obejmowa³y one m.in.: sporz¹dzenie tego
dokumentu, wyznaczenie projektów badawczych realizowanych przez PSG, zmiany legislacyjne i aktualizacjê
innych dokumentów, np. planów wykorzystania szeroko
rozumianego ciep³a Ziemi w ciep³ownictwie i energetyce
oraz strategii PIG-PIB, a tak¿e prace w zakresie koordynacji nowego obszaru dzia³alnoœci gospodarczej, jakim jest
geologiczne sk³adowanie CO2. Dotychczas w niepe³nym
wymiarze zrealizowano ju¿ cele szczegó³owe PSP2050:
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 oraz CS7. Rozpoczêto
tak¿e realizacjê celu CS8, przygotowuj¹c materia³y promocyjne i informacyjne.
Przekazujê podziêkowania wszystkim osobom zaanga¿owanym w przygotowanie i realizacjê za³o¿eñ PSP2050 oraz mapy
drogowej rozwoju geotermii w Polsce. Dziêkujê równie¿ wszystkim bior¹cym udzia³ w realizacji innych wa¿nych zadañ, takich
jak na przyk³ad przygotowanie i aktualizacja planu pracy PSG,
przygotowanie strategii rozwoju Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, które to wykorzysta³em do napisania niniejszego artyku³u, a tym samym
wsparcie dzia³añ Pe³nomocnika Rz¹du ds. Polityki Surowcowej
Pañstwa.
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