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Europejska Platforma Technologiczna 
Zrównoważonego Rozwoju Surowców 

Mineralnych (ETP SMR) jest 
stowarzyszeniem podmiotów 

działających w Sektorze Surowców 
Mineralnych w całym łańcuchu wartości 

  

 
uznanym za oficjalnego partnera 

Komisji Europejskiej 
 

 



Wydobycie 

Poszukiwanie złóż 



Przetwórstwo 

Recykling 



Członkowie ETP SMR 



ETP SMR skupia się na tworzeniu 
potencjału zrównoważonych surowców 
mineralnych w Europie, włączając w to 
dostęp do podstawowych i kluczowych 

surowców (w tym critical raw 
materials), poprzez: 



EU Critical Raw Materials 
assessment 2017 

 78 surowców oceniono za pomocą wypracowanej w UE metodologii (znaczenie 
gospodarcze, ryzyko dostaw) - strona internetowa CRM 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_pl 

 Źródło: Commission's Communication on 2017 list of Critical Raw Materials for 
the EU, COM(2017)490, 13.9.2017  

 

 
2017 CRMs (27) 
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*HREEs=metale ciężkie ziem rzadkich, LREEs=metale lekkie ziem rzadkich, PGMs=metale z grupy platynowców 

7 

CRM – surowce krytyczne – współpraca z UE 

Źródło: European Commission. Directorate-General for Internal 
Market, Industry, Entrepreneurship and SME's (DG GROW).  

Unit C2 - «Resource Efficiency and Raw Materials»  

W Polsce – Surowce kluczowe dla polskiej gospodarki, Joanna 
Kulczycka, prof. AGH, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2016   
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Mobilizowanie interesariuszy w 
całym łańcuchu wartości surowców 



• Brak świadomości społecznej skutkuje niewielką wiedzą dot. 

związku między rolą minerałów/górnictwa a funkcjonowaniem 

nowoczesnego społeczeństwa, 

• W Europie zapomina się o tym, że górnictwo ma wielkie zasługi/ 

kluczową rolę w rozwoju gospodarczym w ciągu ostatnich 700 lat, 

• „Przemysł surowcowy jest brudny i trujący”, 

• „Górnictwo/przemysł nie dba o środowisko czy społeczności”, 

• „Gałąź gospodarki oporna na zmiany technologiczne”, 

… 

  

CZY TAK JEST W RZECZYWISTOŚCI – POPATRZMY … 

Górnictwo (surowce) w odczuciu społecznym - percepcja 

 



SUROWCE SĄ WSZECHOBECNE 

 

 

 

 

Nowoczesny transport 

 

• 960 kg żelazo i stal 

• 109 kg aluminium 

• 22.7 kg węgla 

• 19 kg miedzi, 34kg w 

hybrydzie 

• 19 kg Krzemu 

• 11 kg ołowiu 

• 10 kg cynku 

• 7.7 kg manganu 

• 6.8 kg chromu 

• 4.1 kg niklu 

• 0.3 kg platyny 

 

 

 

• + Antymon, bar, beryl, kobalt, gal, złoto, 

magnez, molibden, neodym, ind, pallad 

• Siarka, ród, srebro, stront, cyna, tytan, 

wolfram, wanad, cyrkon.  

Źródło: Chamber of Mining of South Affrica 



SUROWCE SĄ WSZĘDZIE … 

 

 

 

 

Te budynki nie powstałyby bez surowców! 

Źródło: Chamber of Mining of South Affrica, Euromines, copper.org 



PRZEMYSŁ SUROWCOWY JEST … 

 

 

 

WSPANIAŁY I INSPIRUJĄCY 

Źródło: ISSA Mining. KGHM Polska Miedź, Chamber of Mining of South Affrica 



 

Negatywna Percepcja  
• Brak świadomości społecznej 

skutkuje niewielką wiedzą dot. 

związku między rolą 

minerałów/górnictwa a 

funkcjonowaniem 

nowoczesnego społeczeństwa, 

• W Europie zapomina się o tym, 

że górnictwo ma wielkie zasługi/ 

kluczową rolę w rozwoju 

gospodarczym w ciągu 

ostatnich 200 lat, 

• „Przemysł brudny i trujący”, 

• „Górnictwo nie dba o 

środowisko czy społeczności”, 

• „Gałąź gospodarki oporna na 

zmiany technologiczne”, 

 

POZYTYWNY WIZERUNEK 
Poza wspomnianymi wcześniej 
aspektami górnictwo/surowce to: 
 
• Wieloletnie i wspaniałe 

dziedzictwo 
• Stabilne miejsca pracy/rozwój 

zawodowy 
• 1 miejsce pracy w górnictwie 

tworzy 4-5 w otoczeniu 
• Znaczący udział w eksporcie 
• Filar budżetu państwa 

 

Możliwe działania to m.in. : 
Budowanie pozytywnego wizerunku górnictwa / 

przemysłu surowcowego 
Edukacja na temat wartości surowców dla rozwoju 

gospodarki i społeczeństwa  
 



Opracowywanie strategii i 
przekazywanie informacji 
zwrotnych organom UE w oparciu 
o strategiczny program badań i 
innowacji 



Ułatwienie wykorzystania oraz 
implementacji rezultatów badań i 
innowacji 



ETP SMR działa w kierunku: 
 
Przekształcenia "tradycyjnie pojmowanego" przemysłu opartego na 
wykorzystaniu zasobów w branżę opartą na wiedzy i innowacjach; 
      
Promowania nowych i lepszych miejsc pracy, szczególnie w 
sektorze MŚP i w nowych Państwach Członkowskich; 
      
Dostarczenia i zabezpieczenia surowców mineralnych potrzebnych 
gospodarce UE przy jednoczesnym zminimalizowaniu 
oddziaływania na środowisko naturalne; 
 
Wykreowania światowego przywództwa i konkurencyjności w 
dziedzinie technologii dot. surowców; 
      
Tworzenia wartości dodanej dla biznesu i społeczeństwa; 



ETP SMR ma na celu zapewnienie 
funkcji koordynacyjnej w 

zakresie działalności badawczej 
związanej z surowcami poprzez 

współpracę z innymi ETP i 
krajowymi platformami 

technologicznymi w całym 
łańcuchu wartości surowców  

European Technology Platforms 
https://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index.cfm?pg=etp 
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Wkład w działalność i rola doradcza w 
zakresie kształtowania polityki 

surowcowej w stosunku do 
European Innovation Partnership (EIP) on 

Raw Materials 
obecnie najważniejsze ciało doradcze 
KE, uruchomione przez UE, skupiające 

przedstawicieli przemysłu, służb 
publicznych, środowisk akademickich i 

organizacji pozarządowych 



1. Poszukiwanie i Inwentaryzacja 
Zasobów 

2. Wydobycie (produkcja minerałów) z 
pokładów lądowych i dna morskiego 

3. Przetwarzanie minerałów 
4. Metalurgia/Odzysk metali 
5. Recykling 



The ETP SMR był i jest zaangażowany w 
wiele „multieuropejskich” projektów i 
inicjatyw zarówno jako lider i partner, 

jak i poprzez usługi doradcze 

 
Członkowie ETP SMR często 

współpracują ze sobą, tworząc 
konsorcja projektowe 



VERAM jest realizowany w ramach H2020 call SC5-13d-2015 

“Raw materials research and innovation coordination”  

Początek:   1 grudzień 2015 
Czas trwania:  30 miesięcy 
Typy działań: Koordynacja i działania wspierające – CSA 

 

VERAM obejmuje 5 ETPs & 2 ERA (European Research Area)-Nets: 
ETP SMR, FTP, VITO (reprezentuje EuMat), Cefic (reprezentuje 
SusChem), UNIVPM (reprezentuje ECTP), CNRS (reprezentuje ERA-
MIN), FNR (reprezentuje WoodWisdom-Net), D‘Appolonia, FZ Jülich, 
Tecnalia, VTT 

 
Horizon 2020 
funded project 



To pierwszy tego typu projekt, gdzie dwie 
ETPs wspólnie z powiązanymi z nimi 
sieciami ERA-NETs połączyły siły, aby 

opracować wspólny plan działania  

VERAM odpowiedział na wezwanie KE do 
średnio- i długoterminowej koordynacji 

badań i innowacji w dziedzinie surowców 

Horizon 2020 
funded project 



 Opracowanie długoterminowej wizji i mapy 
drogowej badań strategicznych dla surowców  
◦ Wypracowanie Europejskiej Wizji do roku 2050 dla 

społeczności surowcowej (zmiany społ-gosp.) 

◦ Opracowanie europejskiej mapy drogowej 
dotyczącej badań i innowacji do roku 2050 w 
odniesieniu do surowców  

◦ Umożliwienie współpracy między ustalonymi 
ponadnarodowymi programami badawczymi i 
innowacyjnymi w dziedzinie surowców 

Horizon 2020 
funded project 



Zakres prac 

Horizon 2020 
funded project 



 Drugi cykl konsultacji z interesariuszami 
projektu w sprawie projektu mapy 
drogowej dla surowców, który był 
otwarty do końca stycznia 2018 r.  

  

 Ostateczna wizja i plan działań zostaną 
zaprezentowane podczas specjalnej 
Konferencji wysokiego szczebla 17 
kwietnia 2018 r. w Brukseli. 

Horizon 2020 
funded project 



 2nd Stakeholder Consultation: 
◦ http://veram2050.eu/stakeholder-consultation-on-the-research-

and-innovation-roadmap-for-european-raw-materials-2050/  
 

 2nd Stakeholder Workshop, Brussels, 13 June 2017: 
◦ http://veram2050.eu/veram-experts-workshop/   

 

 1st Stakeholder Workshop @ i-SUP2016, 19th Oct 
2016: 
◦ https://i-sup2016.vito.be/themes/materials/VERAM-workshop  

 

 VERAM Project Portal:  
◦ www.veram.eu  

 

 VERAM Website: 
◦ www.veram2050.eu  

Horizon 2020 
funded project 
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www.etpsmr.org 
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