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    Warszawa, 18 marca 2013 r.  
 
 
Pan  
Marcin Korolec 
Minister Środowiska  
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce zapoznała się z projektem zmiany Prawa 
geologicznego i górniczego oraz opiniami firm członkowskich na jego temat. Popieramy ideę 
kompleksowego opracowania przepisów prawnych dotyczących wydobycia gazu łupkowego. 
Odpowiedzialne, odzwierciedlające potrzeby całego sektora energetycznego regulacje są 
bardzo ważne z uwagi na szerokie perspektywy jakie stwarza eksploatacja gazu łupkowego w 
Polsce. Nasze uwagi do projektu ograniczymy do apelu o bardziej otwarte konsultacje 
społeczne na wcześniejszych etapach.  
 
Dobrym wzorcem, który sprawdza się w praktyce, jest amerykańska Ustawa o Federalnym 
Komitecie Doradczym (Federal Advisory Committee Act - FACA), która wymaga oficjalnych 
konsultacji społecznych na etapie przedlegislacyjnym w ramach federalnych komitetów 
doradczych. Na seminarium „Amerykańskie Standardy w Tworzeniu Prawa – Dlaczego Warto 
Rozmawiać” zorganizowanym przez nas i Ambasadę USA 12 marca br., w którym 
uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, omawiana była rola komitetów 
doradczych oraz potrzeba wysokiej jakości konsultacji społecznych. Komitety z przykładu 
amerykańskiej FACA są mechanizmem, dzięki któremu wszystkie zainteresowane strony 
mogą uczestniczyć w procesie legislacyjnym, a dla sektora publicznego są one cennym 
źródłem opinii i informacji.  
 
Z dyskusji prowadzonych w trakcie seminarium wynika, że zbieranie głosów z różnych stron 
na etapie poprzedzającym opracowanie konkretnych przepisów zapewnia otwartość i 
reprezentatywność procesu stanowienia prawa, przy czym ostateczne rozstrzygnięcia i 
decyzje leżą po stronie ustawodawcy. O takie właśnie standardy dialogu apelujemy przy 
projektowaniu rynku energetycznego z udziałem gazu łupkowego.  
 
Pozostajemy otwarci na współpracę i służymy wszelkim doradztwem. 
 
 
Z poważaniem, 
 

 
Józef Wancer  
Prezes Rady Dyrektorów  
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce  
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************** 
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w 

Polsce, reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją 
jest poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż 

wzrost inwestycji jest równoznaczny ze wzrostem gospodarczym, a tym samym poprawą warunków życia 
społeczeństwa polskiego.  

 


