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Po pierwsze prawo

Henryk Jacek Jezierski
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Chcia³bym powróciæ do tra-
dycji cyklicznego przedstawia-
nia czytelnikom Przegl¹du Geo-
logicznego krótkich informacji
od g³ównego geologa kraju.

Pierwszy materia³ dotyczy
moich zamiarów odnoœnie zmian
w Prawie geologicznym i górni-
czym, poniewa¿ — tak jak zapo-
wiedzia³em w wywiadzie, który
ukaza³ siê w styczniowym nu-

merze Przegl¹du Geologicznego — moj¹ ambicj¹ jest
przygotowanie ustawy, która znacznie odbiurokratyzuje
proces uzyskiwania dostêpu do zasobów litosfery, czyli
uproœci prowadzenie geologicznych prac poszukiwaw-
czych i dokumentacyjnych oraz eksploatacjê kopalin.

Prace nad nowelizacj¹ ustawy rozpoczê³y siê w
Ministerstwie Œrodowiska dwa lata temu, ale, niestety,
nie zosta³y one doprowadzone do koñca.

Zaraz po powrocie do Ministerstwa Œrodowiska
zapozna³em siê z wypracowanym przez profesora
Aleksandra Lipiñskiego i pracowników Departamentu
Geologii i Koncesji Geologicznych projektem. Wspól-
nie z profesorem uznaliœmy, ¿e zmian powinno byæ tak
du¿o, ¿e nale¿y przygotowaæ now¹ ustawê, a nie nowe-
lizowaæ dotychczasowe prawo. Poprosi³em o uzupe³-
nienie projektu o kolejne elementy upraszczaj¹ce pro-
wadzenie dzia³alnoœci geologicznej i górniczej oraz
porz¹dkuj¹ce kompetencje poszczególnych organów
administracji. Przekaza³em robocz¹ wersjê projektu do
wiadomoœci prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
i powo³a³em zespó³, który otrzyma³ zadanie pilnego
zakoñczenia prac nad tym projektem. W sk³ad zespo³u
powo³a³em prof. Aleksandra Lipiñskiego z Uniwersy-
tetu Œl¹skiego, prof. Krystiana Probierza z Politechniki
Gliwickiej, Kingê Wojtczak — zastêpcê dyrektora
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych
Ministerstwa Œrodowiska, Zdzis³awa Kulczyckiego —
dyrektora Departamentu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Z³o¿em Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz
W³adys³awa Dorosa — geologa wojewódzkiego Urzêdu

Marsza³kowskiego Województwa Œwiêtokrzyskiego.
Prace tego w¹skiego zespo³u specjalistów pozwoli³y
przygotowaæ wersjê ustawy, któr¹ po przyjêciu przez
kierownictwo Ministerstwa Œrodowiska bêdê móg³ skie-
rowaæ do konsultacji spo³ecznych.

Przy okazji wspomnê, ¿e jest to przyk³ad realizacji
mojego zamiaru konsultowania siê z ma³ymi grupami
specjalistów zamiast ze sta³ymi organami doradczymi
— radami i komitetami, które rzadko siê spotykaj¹,
wymagaj¹ wsparcia organizacyjnego i sformalizowa-
nych procedur. Przychylaj¹c siê do moich oczekiwañ
w tym zakresie, minister œrodowiska Maciej Nowicki,
zarz¹dzeniem z dnia 27 grudnia 2007 r., rozwi¹za³ kilka
dotychczasowych organów doradczych, w tym: Radê
Górnicz¹, Komisjê Geoekologii i Analityki Badañ Geo-
œrodowiskowych, Radê Geologiczn¹ oraz Honorowy
Komitet G³ównych Geologów Kraju. Gdy tylko bêdê
potrzebowa³ rady, bêdê zaprasza³ do pracy zespo³owej
i przedstawiania swoich pogl¹dów uznanych specja-
listów, takich jak ci w zespole do spraw nowelizacji
ustawy.

Wracaj¹c jednak do projektu wypracowanego przez
wspomniany zespó³, to mam zamiar zaprezentowaæ za³o-
¿enia zmian zawartych w tym projekcie podczas konfe-
rencji prasowej w dniu 26 lutego 2008 r. na odbywa-
j¹cych siê w dniach 26–27.02.2008 r. w Pa³acu Kultury
i Nauki w Warszawie targach GEOLOGIA 2008.

Mam nadziejê, ¿e przedstawiciele firm geologicz-
nych, przemys³u wydobywczego i wszyscy, którym zale¿y
na tym, aby prawo w Polsce by³o przyjazne dla dzia-
³alnoœci gospodarczej, je¿eli zauwa¿¹ b³êdy lub z³e roz-
wi¹zania w tym projekcie lub je¿eli bêd¹ widzieli jesz-
cze skuteczniejsze rozwi¹zania, podziel¹ siê w ramach
konsultacji spo³ecznych swoimi uwagami. Bêd¹ one
wnikliwie przeanalizowane, aby przedstawiona do przy-
jêcia wersja projektu nie budzi³a ju¿ wielkich emocji i
po akceptacji przez rz¹d mog³a byæ skierowana do
parlamentu i przez niego szybko uchwalona.

Zak³adamy realizacjê bardzo ambitnego zadania,
aby proces legislacyjny trwa³ na tyle krótko, by ustawa
mog³a wejœæ w ¿ycie ju¿ 1 styczna 2009 r. Zadanie bar-
dzo trudne i zale¿ne nie tylko od nas, ale mo¿e siê uda.

O postêpie prac bêdê informowa³ w nastêpnych
numerach Przegl¹du Geologicznego, w dziale MENTE
ET MALLEO G£ÓWNEGO GEOLOGA KRAJU.
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