
PROTOKÓŁ 
 

z otwartego posiedzenia 
Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN 

w ramach XXVII konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami 
mineralnymi” 

w dniu 8 listopada 2017 r., Hotel Perła Południa w Rytrze, godz. 14.00 
 

Tematyka posiedzenia: ”Problemy polityki surowcowej Państwa”.  

Obecni członkowie Komitetu: prof. K. Galos, prof. L. Gawlik, prof. R. Kotliński, dr 

E. Lewicka, prof. A. Lipiński, prof. S. Mikulski, prof. E. Mokrzycki, prof. J. Mucha, prof. 

M. Nieć, mgr H. Paszcza, prof. A. Piestrzyński, prof. J. Sobczyk, prof. S. Speczik, mec. 

J. Stefanowicz, prof. K. Szamałek, mgr P. Wojtacha.  

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 85 osób – uczestników konferencji. 

 

W programie posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenie i powitanie gości 

2. Wygłoszenie referatów: 

− J. Stefanowicz (Kancelaria Juris) - Aktualne i projektowane regulacje w zakresie 

polityki surowcowej i bezpieczeństwa surowcowego państwa, aspekty prawno - 

poznawcze 

− S. Wołkowicz (PIG-PIB) - Edukacja w ramach Polityki Surowcowej Państwa - 

Geology in the kitchen 

− A. Lipiński (Uniw. Śląski) - Przedmiot decyzji w sprawie środowiskowych 

uwarunkowań przedsięwzięć w zakresie geologii i górnictwa 

− J. Badera (Uniw. Śląski) - Cóż tam panie w polityce? Surowce trzymają się mocno? 

3. Dyskusja 

 

Konferencję, a zarazem posiedzenie Komitetu otworzył prof. K. Galos witając członków 

Komitetu i uczestników konferencji. Omówił pokrótce aktualny stan prac nad dokumentem 

rządowym dotyczącym polityki surowcowej Państwa. Następnie poprowadził sesję naukową, 
w której swoje prezentacje wygłosili panowie: J. Stefanowicz, S. Wołkowicz, A. Lipiński i J. 

Badera. 

Po wysłuchaniu prezentacji, prof. K. Galos otworzył dyskusję. Jej uczestnicy podkreślali, że 

kierunek podjęty przez Rząd by opracować dokument dotyczący polityki surowcowej jest 

słuszny, jednak przedstawione do tej pory założenia – oparte na 9 filarach – nie rozwiązuje 

jeszcze całości problemów. Praca nad udoskonaleniem prawa geologicznego i górniczego jest 

niezwykle istotna, a poprawa sytuacji będzie możliwa, gdy powstanie spójne prawo i 

rozporządzenia wykonawcze. Podstawą do realizacji powinna być kompleksowa prognoza 

potrzeb surowcowych kraju.  

Podkreślono, że istnieje potrzeba edukacji społeczeństwa, a w szczególności dzieci i 

młodzieży, w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi. To zagadnienie, do tej pory 

traktowane bardzo marginalnie, jest ważne ze względu na kształtowanie postaw społecznych 

wobec eksploatacji surowców. 

Prof. K. Galos zapowiedział kontynuowanie dyskusji o różnych aspektach polityki 

surowcowej kraju na kolejnych sesjach konferencji i zamknął posiedzenie Komitetu. 

 
Protokołowała: 

dr hab. inż. Lidia Gawlik 


