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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
Miêdzynarodowa konferencja w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej
pt. „Zrównowa¿ona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie –
integracja aspektów spo³ecznych i racjonalnego zu¿ycia zasobów”
Wroc³aw, 20–22.10. 2011
W dniach 20–22 paŸdziernika br. we Wroc³awiu, w Hali
Stulecia, odby³a siê miêdzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie, Europejskie Stowarzyszenie Przemys³u Wydobywczego Rud Metali i Kopalin
U¿ytecznych Euromines i
Zwi¹zek Pracodawców Polska
MiedŸ. W konferencji uczestniczy³o oko³o 300 osób – przedstawiciele ministerstw Gospodarki i Œrodowiska, Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, przemys³u wydobywczego, urzêdów i organizacji zwi¹zanych z tym przemys³em oraz naukowców.
Konferencja podzielona by³a na kilka sesji tematycznych. Sesja plenarna dotyczy³a zrównowa¿onej produkcji
i konsumpcji surowców mineralnych w Polsce oraz zasobów surowcowych i potrzeb ich ochrony. Poruszano problemy roli górnictwa w rozwoju regionów i efektywnego
korzystania z posiadanych zasobów mineralnych. W pierwszym dniu odby³a siê sesja szkoleniowa dotycz¹ca problematyki spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR –
corporate social responsibility) w przemyœle wydobywczym. W drugim dniu tematyka obejmowa³a ekoinnowacje
i BHP w górnictwie i politykê klimatyczn¹. Efektem obrad
i dyskusji nad rol¹ przemys³u wydobywczego w zrównowa¿onym rozwoju Europy jest tzw. deklaracja wroc³awska. Zawarto w niej najwa¿niejsze postulaty dotycz¹ce
racjonalnej gospodarki surowcami mineralnymi w Unii
Europejskiej oraz wniosek o powo³anie Forum Udzia³owców Przemys³u Surowcowego zrzeszaj¹cego przedstawicieli w³adz pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, którzy bêd¹ zajmowaæ siê problematyk¹
strategicznych surowców mineralnych.
Integraln¹ czêœci¹ konferencji by³a wycieczka do dwu
polskich kopalñ rud miedzi, w ramach której uczestnicy
mogli zapoznaæ siê z prac¹ górników, a tak¿e budow¹ geologiczn¹ ogl¹danych z³ó¿. Referaty opublikowano w dwu
monografiach – angielskiej i polskiej, a prezentacje nagrano na p³ytach CD i rozes³ano uczestnikom wraz z tekstem
deklaracji. Dla zainteresowanych tematyk¹ spotkania
wszelkie materia³y s¹ dostêpne na stronie internetowej:
www.meeri.pl/ pbs/konferencja.
Zorganizowanie konferencji by³o mo¿liwe dziêki finansowemu wsparciu NFOŒiGW, KGHM Polska MiedŸ SA
oraz LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag), za co
dziêkuj¹ organizatorzy.
Treœæ deklaracji wroc³awskiej.
„Surowce mineralne s¹ niezbêdnym elementem zrównowa¿onego funkcjonowania nowoczesnego spo³eczeñstwa, a dostêp
do nich jest podstaw¹ prawid³owego funkcjonowania gospodarki
Unii Europejskiej [COM(2008) 699 final].

Uczestnicy konferencji maj¹ œwiadomoœæ, i¿ w³adze pañstw
cz³onkowskich UE wraz z Parlamentem Europejskim i Komisj¹ UE
zapocz¹tkowa³y tworzenie warunków maj¹cych poprawiæ dostêp
do lokalnych europejskich zasobów surowców mineralnych przy
za³o¿eniu œredniookresowych celów uwzglêdniaj¹cych zmniejszenie zale¿noœci Europy od ich importu. Przyjêty kierunek dzia³ania
wymaga kontynuacji i wzmocnienia. W zwi¹zku z tym popieramy
wdro¿enie przez UE »Inicjatywy na rzecz surowców« (RMI) obowi¹zuj¹cej od 2008 roku, której nastêpstwem powinno byæ jej dalsze wdra¿anie. W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Komisji Europejskiej i pañstw cz³onkowskich o og³oszenie programu »Europejskiego partnerstwa innowacji« dla surowców mineralnych oraz
kontynuowania wsparcia w obszarze badañ i innowacji oraz kszta³cenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poszukiwanie, wydobycie, przeróbkê, ponowne wykorzystanie i recykling.
Uczestnicy konferencji skupili uwagê na zagadnieniach,
które powinny byæ brane pod uwagê w polityce pañstw cz³onkowskich dotycz¹cej surowców mineralnych:
1. Eksploatacja z³ó¿ kopalin dostarcza surowców mineralnych niezbêdnych w ¿yciu codziennym, zapewniaj¹c zrównowa¿one i bezpieczne funkcjonowanie spo³ecznoœci europejskiej.
W³aœciwe zrozumienie znaczenia surowców mineralnych, procesów ich wydobycia i przeróbki powinno byæ spopularyzowane
i wprowadzone do edukacji szkolnej.
2. Dla zapewnienia bezpieczeñstwa surowcowego Europy
konieczne jest wiêksze zaanga¿owanie instytucjonalne i finansowe europejskich i lokalnych organizacji w poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ kopalin.
3. Z³o¿a kopalin s¹ czêœci¹ œrodowiska naturalnego. Aktualnie nie s¹ odpowiednio zabezpieczane przed dzia³aniami uniemo¿liwiaj¹cymi przysz³ym pokoleniom ich wykorzystanie.
Dlatego w planach zagospodarowania przestrzennego powinien
byæ uwzglêdniony dostêp do z³ó¿ kopalin, jako wa¿ny kierunek
jego zagospodarowania terenu. Wdro¿enie mechanizmów reguluj¹cych i arbitra¿owych u³atwi³oby minimalizacjê konfliktów
miêdzy zainteresowanymi stronami.
4. Rekomendujemy stosowanie przyjêtej przez ONZ ECE
»Miêdzynarodowej ramowej klasyfikacji zasobów z³ó¿ kopalin«
(UNFC) jako ujednoliconego sposobu przekazu informacji na
temat stanu zasobów.
5. Ochrona œrodowiska przyrodniczego oraz istniej¹ce plany
zagospodarowania przestrzennego ograniczaj¹ dostêp do z³ó¿
kopalin. Istnieje wiele przyk³adów korzystnych dla œrodowiska
efektów dzia³alnoœci górniczej; pogórnicze obszary mog¹ stanowiæ now¹ wartoœæ œrodowiska przez tworzenie atrakcyjnych form
krajobrazowych i siedlisk dzikiej przyrody oraz wzbogacenie
georó¿norodnoœci.
6. Coraz wiêksza liczba przedsiêbiorstw wydobywczych
w Europie wprowadza strategiê spo³ecznej odpowiedzialnoœci
biznesu (CSR) w odpowiedzi na ró¿norodne naciski spo³eczne,
œrodowiskowe i ekonomiczne. Dialog ze spo³eczeñstwem sta³ siê
wa¿nym elementem ich dzia³alnoœci, jednak¿e istnieje tak¿e
odpowiedzialnoœæ spo³eczeñstwa za gwarantowanie dostêpnoœci
do z³ó¿ kopalin.
7. Inicjatywa przewodnia »Europa efektywnie korzystaj¹ca
z zasobów« nie powinna byæ ograniczona do has³a »zmniejszenia
zu¿ycia«, lecz promowaæ postulat »lepszego ich wykorzystania«.
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Recykling metali i produktów pochodzenia mineralnego, bêd¹c
czêœci¹ »efektywnego wykorzystywania zasobów w programie
Europa 2020«, jest w³aœciwym sposobem racjonalnego wykorzystywania surowców mineralnych, jednak¿e nie mo¿e pokryæ
ca³kowitego zapotrzebowania i jest w niektórych przypadkach
niemo¿liwy, np. wapno, cement, nawozy mineralne i niektóre
metale krytyczne.
8. Niezbêdna jest kontynuacja »dzia³alnoœci dyplomatycznej
na rzecz surowców« pañstw cz³onkowskich i Komisji Europejskiej, tj. ustanowienie wzajemnie korzystnych relacji z innymi
krajami posiadaj¹cymi znaczny potencja³ zasobów kopalin mo¿li-
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wych do pozyskania. Jednak¿e mo¿liwoœci poszukiwañ geologicznych istotnych i krytycznych kopalin na obszarze pañstw
cz³onkowskich UE równie¿ powinny byæ analizowane i wspierane.
9. Rekomendujemy w³¹czenie w zakres budowania Europejskiego programu bezpieczeñstwa energetycznego poszukiwañ
i potencjalnej eksploatacji gazu ³upkowego.
10. Apelujemy do Komisji Europejskiej i pañstw cz³onkowskich UE o og³oszenie programu »Europejskie partnerstwo innowacyjne« na najbli¿szym posiedzenie Rady Europy”.
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