
 

SK-003-5/19        Kraków, 25.06.2019 r. 

 

 

Do przedstawicieli krajowego   

środowiska geologicznego i górniczego 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W nawiązaniu do Apelu w sprawie podjęcia dyskusji o aktualnych problemach 

polskiej geologii i górnictwa wystosowanego przez grupę profesorów geologii 

i górnictwa (treść Apelu w załączeniu), Komitet Zrównoważonej Gospodarki 

Surowcami Mineralnymi PAN podjął się działań organizacyjnych związanych 

z podjęciem dyskusji na ten temat oraz organizacją niezbędnych spotkań.   

 

W związku z tym prosimy, by osoby podzielające ocenę o potrzebie dyskusji i zmian 

zawartą w w/w Apelu, wyraziły poparcie dla tego Apelu oraz – jeśli widzą taką 

potrzebę i możliwości - zgłaszały się do prac zespołów problemowych dla 

wymienionych w Apelu czterech obszarów, poprzez wypełnienie formularza 

dostępnego pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKv2P9Gb1X5-swfj6MlaMoGxKUzeFaShCKhPNDJ66Uk3OFZQ/viewform 

 

Z poważaniem 

      

 
 

 

 

W załączeniu przesyłamy:  

1. Apel w sprawie podjęcia dyskusji o aktualnych problemach polskiej geologii 

i górnictwa 



APEL  

w sprawie podjęcia dyskusji o aktualnych problemach polskiej geologii i górnictwa 

 

Upływ 30 lat od zmian politycznych w Polsce uzmysławia nam potrzebę podjęcia 

pogłębionej i wszechstronnej dyskusji całego środowiska geologicznego i górniczego – 

tak naukowego, jak i zawodowego – nad stanem i potrzebami zmian w polskiej geologii i 

górnictwie. Apelujemy do wszystkich o włączenie się w tę dyskusję, by wypracować 

wspólne stanowisko całej polskiej społeczności geologicznej i górniczej dotyczące 

zakresu zmian, które uznamy za niezbędne. Naszym zdaniem do obszarów wymagających 

spójnej wizji zmian należą m.in.: 

• Określenie optymalnego (dla gospodarki i dla środowiska) umiejscowienia geologii w 

strukturze administracji rządowej i określenie jej  relacji w stosunku do działów 

administracji oraz gałęzi gospodarki; 

• Dostosowanie przepisów prawa do obecnych i przyszłych potrzeb działalności 

geologicznej i górniczej, a w tym: 

 Zmiana zasad funkcjonowania administracji geologicznej; 

 Zapewnienie sprawnego (liberalnego, ale chroniącego interes państwa) 

koncesjonowania eksploracji i eksploatacji złóż kopalin; 

 Określenie optymalnego modelu (państwo, samorząd, przedsiębiorca) czerpania 

pożytków z tytułu prowadzenia działalności geologicznej i górniczej; 

• Określenie, z wykorzystaniem sprawdzonych w praktyce wzorów zagranicznych, 

miejsca i roli państwowej służby geologicznej, mechanizmów jej finansowania oraz  

nadzoru nad wykonywaniem jej zadań; 

• Spójne umiejscowienie powyższych kwestii w ramowym dokumencie strategicznym – 

Polityce Surowcowej Państwa – określającym cele, zadania i metody służące 

racjonalnemu wykorzystaniu złóż kopalin i surowców mineralnych oraz czekające nas 

przyszłe wyzwania w tym zakresie, wraz z przeprowadzeniem rzeczywistych, 

szerokich i otwartych społecznych konsultacji nad tym dokumentem.  

 Wzywamy przedstawicieli różnych środowisk, pokoleń i grup zawodowych do 

niezwłocznego podjęcia naszego apelu i rozpoczęcia działań umożliwiających tę dyskusję, 

a po jej zakończeniu przekazanie powstałych spójnych propozycji władzom państwowym 

Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególny sposób nasze słowa kierujemy do właściwych 

komitetów Polskiej Akademii Nauk, aby umożliwiły organizacyjne przygotowanie 

właściwych spotkań i prowadzenie debaty.  

  

Apel wystosowali: 
 prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – zastępca przewodniczącego Komitetu Górnictwa 

PAN, były dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa 
 prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski – były dyrektor Państwowego Instytutu 

Geologicznego 

 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – przewodniczący Komitetu Zrównoważonej 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, były dyrektor Instytutu Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie 

 prof. dr hab. inż. Marek Nieć – wiceprzewodniczący Komitetu Zrównoważonej 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, były przewodniczący Komisji Złóż Kopalin 
przy Ministrze Środowiska 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo – emerytowany profesor Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie 

 prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman – emerytowany profesor Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, były kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego  

 


