„Życie z górnictwem” (MineLife)

Sprawozdanie z Warsztatów branżowych nr 1
w obiekcie referencyjnym „Sulików”

Zadanie 2:
Organizator:
Uczestnicy:

Instytucja towarzysząca
na miejscu:
Rozpoczęcie:
Zakończenie:

Rozwój i zastosowanie strategii zarządzania konfliktami
Wyższy Urząd Górniczy
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Sächsisches Oberbergamt we Freibergu
Basalt AG Niemcy
Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
Urząd Gminy Sulików oraz przedstawiciele lokalnej społeczności
Urząd Gminy Sulików
Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
5 luty 2018 r.
6 luty 2018 r.

Miejsce
wydarzenia:
Urząd
Gminy Sulików
oraz Kopalnia
Bazaltu społecznych
Sulików (Lafarge)
Celem
warsztatów było
wprowadzenie
w problematykę
konfliktów
związanych
z działalnością górnictwa odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kruszyw.
Obiektem bardziej szczegółowych rozważań była gmina Sulików i działająca na jej terenie kopalnia
bazaltu (jako tzw. obiekt referencyjny). Głównym miejscem spotkania była sala Rady Gminy
w budynku Urzędu, pierwszego dnia udano się także na teren zakładu górniczego.
W warsztatach wzięło udział łącznie 30 osób, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do
niniejszego sprawozdania.

1. Przebieg spotkania w dniu 5 lutego 2018 r.
Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Sulików, Pan Robert Starzyński, witając uczestników
warsztatów na terenie gminy. Następnie Zastępca Dyrektora OUG we Wrocławiu, Miranda Ptak,
powitała uczestników na kolejnym spotkaniu odbywającym się w ramach Zadania projektowego
nr 2 pt. Rozwój i zastosowanie strategii zarządzania konfliktami. Część oficjalną zakończyło
wystąpienie Koordynator projektu z ramienia Sächsisches Oberbergamt, Ewy Kaczmarczyk.
Kolejnym punktem było przedstawienie wszystkich uczestników Warsztatów. Następnie głos zabrał
autor koncepcji warsztatów i ich główny prowadzący - dr Jarosław Badera, który jako niezależny
ekspert w obszerny sposób zaprezentował przyczyny, uwarunkowania i mechanizmy konfliktów
społeczno-środowiskowych (zaistniałych lub potencjalnych) związanych z funkcjonowaniem
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górnictwa.
W drugiej kolejności przedstawiciel firmy Lafarge, koordynator ds. zrównoważonego
rozwoju, przedstawił działania podejmowane przez koncern w zakresie ochrony środowiska oraz
społecznej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku kopalni Sulików.
Po przerwie na lunch wystąpili kolejno liderzy lokalnej społeczności: Wójt Gminy Sulików, Dyrektor
Szkoły oraz Komendant OSP ze Studnisk Dolnych, którzy zaprezentowali przebieg wydarzeń
i współpracę z górnictwem z punktu widzenia administracji samorządowej, mieszkańców
i organizacji pozarządowych.
1
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Fot. 1 Prezentacja dr Jarosława Badery dotycząca identyfikacji oraz przyczyn konfliktów
społeczno-środowiskowych związanych z funkconowaniem kopalni.
Fot. 2 Prezentacja pana Łukasza Ludwisiaka (Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.)
pt. Działania Kopalni Sulików w zakresie ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialczości.
3
4

Fot. 3 Prezentacja Wójta Gminy Sulików pt. Działania władz gminy Sulików w zakresie
współpracy z kopalnią.
Fot. 4 Prezentacja pana Grzegorza Fleszer (OSP Studniska Dolne) pt. Działania organizacji
pozarządowych gminy w zakresie współpracy z kopalnią.

Obrady pierwszego dnia zakończyło przejście na punkt widokowy kopalni bazaltu, gdzie
kierownictwo zakładu odpowiadało na pytania uczestników dotyczące szczegółów działalności
kopalni. Część terenową zakończył pokaz działania wozu strażackiego w aspekcie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego (gaszenie symulowanego pożaru).
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Fot. 5,6 Wizja na terenie zakładu górniczego Kopalni Bazaltu Sulików – omówienie organizacji
eksploatacji i robót strzałowych.

7
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Fot. 7,8 Wizja na terenie zakładu górniczego Kopalni Bazaltu Sulików – pokaz akcji
przeciwpożarowej.

2. Przebieg spotkania w dniu 6 lutego 2018 r.
Drugi dzień warsztatów miał odmienny charakter, w ramach wprowadzenia w metody
zapobiegania i zarządzania konfliktami skupiono się bowiem na dyskusjach, porównaniu procedur
koncesyjnych i metod zapobiegania konfliktom, stosowanych w Polsce i Saksonii. Zasadniczym
wnioskiem z moderowanej przez dr Jarosława Baderę dyskusji jest stwierdzenie, że w Saksonii ocena
oddziaływania na środowisko dokonywana jest na późniejszym etapie procedur, a sytuacje
konfliktowe generowane są już po uzyskaniu pozwolenia na eksploatację, natomiast w Polsce wyniki
oceny są niezbędne do uzyskania koncesji. Tym niemniej, w obu przypadkach efekt końcowy może
być identyczny – przedsiębiorcy w obu krajach, z uwagi na przedłużający procedury brak akceptacji,
czekają niekiedy latami na rozpoczęcie działalności wydobywczej.
Po lunchu uczestnicy rozwiązali przedstawione im zadanie, polegające na podjęciu wybranej
decyzji przez różnych interesariuszy, w dwóch odmiennych sytuacjach konfliktowych, przy
niepełnym dostępnie do informacji (wzór formularza w załączeniu; wyniki zostaną podsumowane
w trakcie kolejnych warsztatów).
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Fot. 9,10 Omówienie przez dr Jarosława Baderę zagadnień dot. oceny ryzyka za pomocą
wielokryterialnej analizy porównawczej, dyskusja.
11

12

Fot. 11,12 Omówienie m.in. analizy interesariuszy samorządowych dla wydobycia kopalin oraz
wymiana doświadczeń partnerów projektu.

Warsztaty podsumowały Panie reprezentujące oba urzędy górnicze, Miranda Ptak oraz Ewa
Kaczmarczyk, wskazując na wyniki wstępnej analizy i oceny obiektu referencyjnego w aspekcie
oceny ryzyka konfliktu.
Jeszcze raz przytoczono szereg działań, które zastosowano celem rozwiązania konfliktu, jaki
miał miejsce na omawianym obiekcie referencyjnym.

Przypomniano również o kolejnych

warsztatach, które odbędą się w Demitz-Thumitz, wyrażając nadzieję na ich jeszcze bardziej sprawny
przebieg i owocny charakter. Wreszcie złożono podziękowania „gospodarzowi” spotkania
tj. Wójtowi Gminu Sulików i na tym spotkanie zostało zakończone.
Prelekcjom i dyskusjom przysłuchiwała się regionalna telewizyjna TVT ze Zgorzelca
(informacje na temat spotkania pojawiły się później w tejże stacji1, a także w gminnym serwisie
internetowym2).

1
2

http://www.tvtzgorzelec.pl/index.php/news/sulikow/541-wzajemna-wymiana-doswiadczen
http://sulikow.pl/na-skroty/aktualnosci/a_1250,miedzynarodowa-konferencja-w-urzedzie-gminy-sulikow
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Fot. 13 Zdjęcie grupowe uczestników warsztatów, które odbyły się w dniach 5-6 luty 2018 r.
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