
Projekt Olza potencjalnie może wnieść duży wkład w rozwój 
lokalnych gmin i gospodarki w rejonie powiatu zawierciańskiego,  
a także gospodarki krajowej, poprzez zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie, tworzenie miejsc pracy, dochody budżetowe i wkład 
w produkt krajowy brutto (PKB). Korzyści te  obejmują1: 

ZATRUDNIENIE: 
250 – 400 bezpośrednich miejsc pracy podczas budowy; 
450 bezpośrednich miejsc pracy podczas eksploatacji kopalni; 
łącznie 3,300 miejsc pracy (bezpośrednich, pośrednich i 
pochodnych ) na terenie powiatu zawierciańskiego; 
łącznie 5,400 miejsc pracy w Polsce; 
289 mln zł/rok w ramach rekompensaty wypłaconej 
pracownikom na terenie powiatu zawierciańskiego; 
474 mln zł/rok w ramach rekompensat wypłaconych 
pracownikom na terenie Polski. 

DOCHODY BUDŻETOWE2: 
95,2 mln zł/rok w powiecie zawierciańskim; 
117,6 mln zł/rok w Polsce. 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO: 
1,34 mld zł roczny wkład do budżetu powiatu zawierciańskiego; 
2,02 mld zł roczny wkład do budżetu państwa. 

KORZYŚCI  
SPOŁECZNO-
EKONOMICZNE

Listopad 2018

Projekt Olza jest inicjatywą Rathdowney Polska Sp. z o.o. 
(Rathdowney) mającą na celu wydobycie 
udokumentowanych zasobów surowców na terenie 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w południo-
zachodniej Polsce dzięki budowie nowoczesnej, 
podziemnej kopalni.  

Projekt Olza składa się z trzech koncesji poszukiwawczo-
rozpoznaczych o łącznej powierzchni 150 km2 w powiecie 
zawierciańskim. Prace poszukiwawcze prowadzone 
przez Rathdowney od 2010 roku potwierdziły obecność 
ważnych złóż rud cynkowo-ołowiowych. 

Rathdowney prowadzi obecnie prace inżynieryjne oraz 
badania środowiskowe, aby zaplanować i uzyskać 
niezbędne pozwolenia do budowy kopalni. Firma wierzy, 
że Projekt Olza ma potencjał, aby stać się nowoczesną 
kopalnią podziemną, ważnym producentem metali 
nieszlachetnych w Polsce, długoterminowo i znacząco 
przyczyniającym się do dobrobytu społeczno-
ekonomicznego lokalnych gmin oraz całego kraju.
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INWESTYCJA KAPITAŁOWA 
749,5 mln zł nakładów inwestycyjnych; 
470,4 mln zł rocznych kosztów operacyjnych.

Projekt może przynieść znaczne korzyści dla gospodarki lokalnej, regionalnej i krajowej oraz dla mieszkańców. Na 
obszarze projektu możliwe jest potwierdzenie zasobów kopaliny, które mogą wystarczyć na okres około 25 do 35 
lat funkcjonowania kopalni. 

Celem powyższych informacji jest powiadomienie zainteresowanych stron o ogólnych skutkach ekonomicznych /wkładzie kopalni 
zbudowanej w ramach Projektu Olza oraz jej wpływie na powiat zawierciański i Polskę. Nie powinno się ich wykorzystywać w celu 
dokonania oceny wpływu na firmę Rathdowney Resources Ltd. Informacje opierają się o dane dla kopalni i zakładu przetwórczego 
o wydajności 6.000 ton/dzień w ramach Projektu Olza, jak opisano we wstępnej ocenie ekonomicznej, na dzień 31 grudnia 2014 r

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektolza.com

 1  Źródło: Korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z budowy i funkcjonowania nowej potencjalnej kopalni zynku i ołowiu w powiecie 
zawierciańskim, Operatorzy – maj 2018 r. 

2 Pośrednie miejsca pracy to takie, które są tworzone przez dostawców i kontrahentów Projektu Olza; pochodne miejsca pracy są tworzone przez 
wydawanie pieniędzy pochodzących z zarobków pracowników kopalni. 

3 Obejmuje podatek dochodowy od osób prawnych i zyski z surowców mineralnych


