
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Iwana 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 października 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego oraz do ministra śro-

dowiska Macieja Grabowskiego 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

Reprezentująca 320 podmiotów gospodarczych Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zgłosiła do 

mojego biura senatorskiego konieczność rozpoznania warunków formalnych i prawnych dotyczących realiza-

cji w województwie lubuskim inwestycji polegającej na eksploatacji złóż miedzi i srebra, a także podjęcia 

działań zmierzających do rozpoczęcia tej realizacji. Zainteresowana lubuskimi złożami spółka Miedzi Copper 

Corporation – spółka córka kanadyjskiej firmy Lumina Copper – zamierza skupić się na poszukiwaniu i wy-

dobyciu surowców ze złóż zalegających na dużych głębokościach (ok. 2000 m), co wymaga zastosowania 

najnowszej technologii oraz poniesienia stosunkowo wysokich nakładów inwestycyjnych. 

Należące do Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej przedsiębiorstwa upatrują w eksploatacji miedzi 

oraz srebra w naszym regionie ogromnej szansy dla rozwoju gospodarczego i społecznego całego wojewódz-

twa. Eksploatacja złóż rudy miedzi w województwie lubuskim będzie inwestycją gospodarczą dającą znaczą-

cy impuls gospodarczy nie tylko lokalnie, ale także w skali całego kraju. Według raportu Ernst&Young pod 

tytułem „Nowe inwestycje w sektorze wydobycia miedzi” wartość inwestycji na trzynastu koncesjach wydo-

bywczych Miedzi Copper Corporation osiągnie 13 miliardów zł. Ekonomiści oszacowali, że w efekcie reali-

zacji tej inwestycji PKB każdego roku mógłby być wyższy o 3,5 miliarda zł. Istotne będzie także oddziały-

wanie ewentualnej inwestycji na lubuski rynek pracy. Według wstępnych szacunków po uruchomieniu eks-

ploatacji rudy miedzi zatrudnienie bezpośrednio przy projekcie znajdzie mniej więcej 8600 osób. Kolejne 

kilkanaście tysięcy zostanie zatrudnione przez podmioty obsługujące kopalnie miedzi. Warto podkreślić, że 

inwestycja będzie także bezpośrednio oddziaływać na rozwój województw ościennych. 

W związku z przedstawionym stanowiskiem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej uprzejmie proszę 

Pana Ministra o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Jakie argumenty, w świetle oczywistych zysków dla gospodarki naszego kraju oraz rozwoju wojewódz-

twa lubuskiego, zdecydowały o cofnięciu koncesji poszukiwawczych firmie Miedzi Copper w rejonie Byto-

mia Odrzańskiego oraz Kotli? 

2. Czy w ocenie kierowanego przez Pana ministerstwa nasz kraj nie potrzebuje już napływu zagranicz-

nych inwestycji? Po roku 1989 polską racją stanu jest ściąganie do naszego kraju zagranicznych inwestorów. 

3. Czy szacowane wpływy województwa lubuskiego wynikające z rozpoczęcia inwestycji polegającej na 

wydobywaniu złóż miedzi i srebra zostaną mu zrekompensowane? 

4. Na jakie wsparcie ze strony kierowanego przez Pana ministerstwa może liczyć podmiot zainteresowany 

zainwestowaniem ok. 13 miliardów zł w eksploatację złóż miedzi i srebra w województwie lubuskim? 

Z poważaniem 

Stanisław Iwan 




