NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 3 sierpnia 2010 r.
Nr posiedzenia: 53

Posiedzeniu przewodniczył:

senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Prawo geologiczne i górnicze – kierunki zmian planowane w rządowym
projekcie nowelizacji ustawy.
2. Stan zasobów naturalnych w kraju ze szczególnym uwzględnieniem węgla,
gazu, ropy naftowej.
W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Andrzej Misiołek, Leszek Piechota,
Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech Skurkiewicz,
Alicja Zając,

−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu, główny geolog kraju Jacek Jezierski,
− zastępca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznej
Kinga Wojtczak,
− Ministerstwo Gospodarki:
− dyrektor Departamentu Górnictwa Aleksandra Magaczewska,
− dyrektor Departamentu Ropy i Gazu Maciej Kaliski,
− główny specjalista w Departamencie Górnictwa Magdalena BoguszBoguszewska,
− główny specjalista w Departamencie Ropy i Gazu Adam Szurlej,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,
− zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi Maria Malinowska,
− samodzielne stanowisko ds. legislacji Dariusz Hołub,
− Państwowy Instytut Geologiczny:
− doc. dr hab. Marek Jarosiński,
− dr Jacek Kasiński,
− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Maria Pokora,
− Sejm RP:
− poseł Danuta Pietraszewska,
− poseł Andrzej Adamczak,
− poseł Piotr Cybulski.
− eksperci i pozostali goście:
− prezes Izby Gospodarczej „Ekorozwój” Krzysztof Zaręba,
− prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysik z Instytutu Nauk Geologicznych na
Uniwersytecie Wrocławskim,
− przedstawiciel Kopalni Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. w Krzeszowicach
Piotr Ostrowski,
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− prezes Stowarzyszenia
Maksymowicz.

„Związek

Dolnośląski”,

geolog

Adam

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Kierunki zmian w rządowym projekcie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze przedstawił
podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju Henryk Jezierski. Wyjaśnił, że
celem projektu ustawy jest m.in. pełne dostosowanie naszego prawa do przepisów Unii Europejskiej,
odbiurokratyzowanie postępowań administracyjnych, poprawa stanu bezpieczeństwa w polskim
przemyśle wydobywczym, stworzenie nowego modelu własności złóż i kopalin, decentralizacja zadań
służby geologicznej, wzmocnienie mechanizmów przeciwdziałających nielegalnej eksploatacji,
korzystne regulacje dla poszkodowanych w zakresie naprawiania szkód, wprowadzenie rozwiązań
pozwalających na wyłączenie stosowania ustawy w czasie klęski żywiołowej, uregulowanie spraw
wynikających z polityki energetycznej Polski oraz wiele innych rozwiązań upraszczających
prowadzenie działalności w zakresie geologii i górnictwa.
Zaproszeni na posiedzenie eksperci oraz praktycy w dziedzinie geologii i górnictwa krytycznie
odnieśli się do projektu ustawy. Wskazywali m.in. na zbytnią szczegółowość zapisów, brak powołania
Państwowej Służby Geologicznej, brak precyzji w wielu zapisach.
Podobnie w sprawie projektu ustawy wyrażali się posłowie obecni na posiedzeniu. Postulowali
doprecyzowanie zapisów zawartych w tym projekcie.
W wyniku dyskusji senatorowie uznali, jeżeli ustawa trafi do Senatu, to będzie poddana szczególnej
analizie.
Senator Wojciech Skurkiewicz wyraził potrzebę zorganizowania po wakacjach parlamentarnych
dodatkowego spotkania poświęconego omówieniu tego projektu ustawy.
Ad. 2 Senatorowie zapoznali się z przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska, ujętą w formie tabeli
informacją na temat stanu zasobów naturalnych naszego kraju. Jak z niej wynika, Polska należy do
krajów bogatych w liczne zasoby naturalne; pod tym względem należy do czołówki europejskiej.
Posiadamy złoża węgla kamiennego szacowane na 52,6 mld ton, perspektywiczne zasoby węgla
brunatnego na około 28 mld ton, perspektywiczne zasoby ropy naftowej 420 mln ton, gazu ziemnego
1,6 bln m3. Ponadto posiadamy zasoby metanu, surowców metalicznych, surowców chemicznych
i skalnych.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

