Przegl¹d Geologiczny, vol. 63, nr 10/3, 2015

KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
15 sierpnia–15 wrzeœnia
20.08. Ministerstwo Œrodowiska rozpoczê³o przyjmowanie zg³oszeñ w ramach
konkursu Ekobaja. Jest to ogólnopolski
konkurs ekologiczno-literacki skierowany przede wszystkim do nauczycieli
przedszkoli i klas 1–3 szkó³ podstawowych, a tak¿e do wszystkich zainteresowanych osób. Celem imprezy jest podniesienie œwiadomoœci ekologicznej wœród
dzieci, kszta³towanie postaw proekologicznych, jak równie¿
pokazywanie piêkna przyrody oraz potrzeby dbania o jej
zasoby. Warunkiem udzia³u w konkursie jest napisanie bajki dla dzieci na temat ochrony œrodowiska. Ambasadork¹
uroczystoœci jest Anna Seniuk. Prace wraz z formularzem
zg³oszeniowym mo¿na by³y przyjmowane do 20 wrzeœnia
2015 r.
25.08. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdzi³a nowy
program priorytetowy „Wzmocnienie dzia³añ spo³ecznoœci
lokalnych dla zrównowa¿onego rozwoju”, skierowany do
osób indywidualnych, stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych. Ma on za zadanie poprawê stanu œrodowiska
naturalnego w skali lokalnej, przy zaanga¿owaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Inicjatywy powinny w szczególnoœci rozwi¹zywaæ terytorialne problemy œrodowiska
naturalnego, tworzyæ i wspieraæ tamtejsze partnerstwa oraz
mechanizmy trwa³ej ochrony œrodowiska. Bud¿et na realizacjê tego zadania ustalono na poziomie 25 mln PLN.
Uczestnicy programu bêd¹ mogli uzyskaæ dotacjê, która
pokryje ca³oœæ kosztów przedsiêwziêcia. Projekt bêdzie
realizowany do koñca 2023 r.
27.08. W Ministerstwie Œrodowiska w Warszawie
odby³o siê spotkanie wiceministra zasobów naturalnych
i ochrony œrodowiska Bia³orusi Igora Kaczanowskiego
z wiceministrem œrodowiska Januszem Ostapiukiem.
Tematem rozmów by³o odnowienie wspó³pracy dwustronnej w dziedzinie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej
pomiêdzy krajami. Ma temu s³u¿yæ m.in. powo³anie polsko-bia³oruskiej komisji mieszanej do spraw wspó³pracy
w dziedzinie ochrony œrodowiska. Obecnie procedowane
s¹ trzy umowy miêdzynarodowe miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Bia³orusi, które
nale¿¹ do w³aœciwoœci ministra œrodowiska i organów przez
niego nadzorowanych: umowa o wspó³pracy w dziedzinie
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gospodarki wodnej na wodach granicznych, porozumienie
w sprawie utrzymania granicznego odcinka i ¿eglugi na
Kanale Augustowskim oraz umowa o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko w kontekœcie transgranicznym.
31.08. Minister œrodowiska Maciej Grabowski z³o¿y³
wizytê na Pomorzu. Spotka³ siê tam z w³adzami Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Œrodowiska Zbigniewem
Macczakiem. G³ównymi tematami rozmów by³y: pilota¿owy projekt poszukiwania, oceny stanu technicznego i mo¿liwoœci wydobycia amunicji chemicznej zatopionej w polskich obszarach morskich oraz rewitalizacja ha³dy fosfogipsów w Wiœlince. Celem zadania dotycz¹cego broni
zatopionej w Ba³tyku jest przede wszystkim jej inwentaryzacja, okreœlenie mo¿liwoœci wydobycia oraz oszacowanie
ryzyka dla œrodowiska morskiego, jakie mo¿e ona powodowaæ. Przedsiêwziêcie bêdzie realizowane na obszarze
G³êbi Gdañskiej i Zatoki Puckiej. Projekt jest koordynowany przez Akademiê Marynarki Wojennej w Gdyni. Jego
realizacjê bêd¹ wspiera³y liczne instytucje, m.in. Instytut
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Morski oraz G³ówny Inspektorat
Ochrony Œrodowiska.
31.08–4.09. W Go³aszewie k. Kowala odby³a siê XXII
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Stratygrafia
Plejstocenu Polski zatytu³owana „Plejstocen Kotliny
P³ockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeŸby”.
Celem spotkania by³a prezentacja najnowszych wyników
badañ dotycz¹cych stratygrafii i paleogeografii rejonu
Kotliny P³ockiej oraz dyskusja nad szeroko rozumianymi
zagadnieniami plejstocenu Polski. W ramach wydarzenia
zorganizowano tak¿e wycieczki terenowe po najwa¿niejszych stanowiskach geologicznych Kotliny P³ockiej. Konferencja zosta³a zorganizowana przez Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet £ódzki oraz Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN.
1.09. Rozpoczê³a siê kolejna 11. edycja konkursu
„Popularyzator Nauki”. Nagrody w konkursie mog¹ otrzymaæ osoby i instytucje, które pomagaj¹ innym poznaæ i zrozumieæ zachodz¹ce wokó³ nas zjawiska oraz przybli¿aj¹
najnowsze wyniki badañ naukowych. Impreza jest rozgrywana w czterech podstawowych kategoriach: Popularyza-

Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; maja.kowalska@
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torzy indywidualni, Instytucje naukowe, Instytucje pozanaukowe oraz Media. Przyznane zostan¹ te¿ dwa wyró¿nienia w kategoriach: Nauka w internecie za internetow¹
aktywnoœæ popularyzatorsk¹ oraz Sponsor popularyzacji
dla osoby lub przedsiêbiorstwa finansowo wspieraj¹cego
dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹. Kapitu³a konkursu mo¿e przyznaæ te¿ dodatkow¹ nagrodê specjaln¹. Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach otrzymaj¹ dyplomy i statuetki.
Konkurs „Popularyzator Nauki” jest organizowany przez
serwis „Nauka w Polsce” Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w terminie do 20 paŸdziernika 2015 r. Szczegó³owe informacje o konkursie mo¿na znaleŸæ na stronie:
http://www.naukawpolsce.pap.pl.
2–3.09. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odby³y siê
szkolenia dla wnioskodawców z zakresu programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie ró¿norodnoœci biologicznej. Czêœæ 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych
przyrodniczo”, organizowane przez NFOŒiGW. Pierwsze
z nich zosta³o poœwiêcone zwalczaniu barszczu Sosnowskiego, a kolejne – czynnej ochronie gatunków i siedlisk na
obszarach chronionych, ochronie przeciwpo¿arowej parków
narodowych, ochronie gatunkowej dotycz¹cej restytucji
i reintrodukcji skrajnie i silnie zagro¿onych gatunków
zwierz¹t, takich jak: g³uszec, cietrzew i ¿ó³w b³otny oraz
oœrodkom rehabilitacji zwierz¹t.
4.09. W Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie otwarto wystawê „Ukraina w obiektywie”. Prezentowane s¹ na niej fotografie autorstwa Andrzeja Piotrowskiego – pracownika instytutu, przyrodnika, muzealnika,
podró¿nika. Wystawa bêdzie czynna do 30 listopada br.,
wstêp wolny.
5–7.09. W Pary¿u odby³o siê kolejne nieformalne spotkanie ministrów œrodowiska z ca³ego œwiata dotycz¹ce
przygotowañ zaplanowanego na grudzieñ szczytu COP21.
Tym razem konsultacje ministerialne koncentrowa³y siê na
œrodkach wdro¿eniowych (finansowanie klimatyczne, rozwój i transfer technologii) oraz adaptacji do zmian klimatu,
w tym strat i szkód wynikaj¹cych z tych zmian. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, pe³nomocnik rz¹du ds. polityki
klimatycznej.
7–9.09. Szkoleniem w Gdañsku zainaugurowano cykl
szkoleñ prowadzonych przez Dzia³ Informacyjny PIG-PIB
w ramach projektu „Wsparcie przez Pañstwow¹ S³u¿bê
Geologiczn¹ dzia³añ administracji samorz¹dowej wykonuj¹cej zadania administracji geologicznej”. Projekt jest
skierowany do osób pe³ni¹cych funkcje geologów powiatowych i wojewódzkich. Ma zasiêg ogólnopolski. Jego
celem jest wsparcie merytoryczne pracowników administracji geologicznej poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych z dziedziny geologii, a tak¿e umo¿liwienie bezpoœrednich spotkañ i wymiany pogl¹dów
z pracownikami pañstwowej s³u¿by geologicznej i pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej. W ramach przedsiêwziêcia wœród pracowników administracji geologicznej

przeprowadzono konsultacje, które mia³y na celu zebranie
szczegó³owych informacji na temat aktualnego stanu wiedzy i potrzeb edukacyjnych tej grupy. Stanowi³y one podstawê do przygotowania programu szkoleñ dla przedstawicieli administracji geologicznej. Trzydniowe kursy
zorganizowane w dwóch cyklach tematycznych prowadzone
s¹ w III i IV kwartale 2015 r. w czterech miastach: Gdañsk,
Kraków, Warszawa i Wroc³aw. Na zakoñczenie projektu
zaplanowano konferencjê podsumowuj¹c¹, która odbêdzie
w Krakowie w grudniu br. Przygotowywane jest tak¿e
specjalne wydanie miesiêcznika Przegl¹d Geologiczny,
w którym zostan¹ opublikowane artyku³y informacyjno-edukacyjne z zakresu geologii z³ó¿, informacji geologicznej, geologicznych baz danych, kartografii, geologii in¿ynierskiej, geologii œrodowiskowej, hydrogeologii oraz
przepisów prawa. Numer ten uka¿e siê w grudniu br. Projekt „Wsparcie przez Pañstwow¹ S³u¿bê Geologiczn¹
dzia³añ administracji samorz¹dowej wykonuj¹cej zadania
administracji geologicznej” jest objêty honorowym patronatem g³ównego geologa kraju, podsekretarza stanu w
Ministerstwie Œrodowiska S³awomira Brodziñskiego.
Finansowany jest w ca³oœci ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
8–10.09. W Krynicy-Zdroju odby³o siê jubileuszowe
25. Forum Ekonomiczne, w którym wziê³o udzia³ trzy
tysi¹ce uczestników z 60 pañstw. Zorganizowano ponad
dwieœcie wydarzeñ – debat, sesji plenarnych, bloków programowych. Podczas forum minister œrodowiska Maciej
Grabowski og³osi³ Krajowy Program Ochrony Powietrza
(KPOP). Jego celem jest poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców
Polski przez osi¹gniêcie w krótkim czasie dopuszczalnych poziomów py³u zawieszonego i innych szkodliwych
substancji w powietrzu, wynikaj¹cych z przepisów prawa
unijnego, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia. Dokument ten uwzglêdnia wiêkszoœæ uwag zg³oszonych w
ramach konsultacji spo³ecznych i uzgodnieñ miêdzyresortowych. W KPOP znajduj¹ siê szczegó³owe propozycje
zmian prawnych dotycz¹cych m.in. wymagañ technicznych dla nowych kot³ów opalanych paliwami sta³ymi oraz
wymogi odnoœnie jakoœci paliw. Program zawiera równie¿
harmonogram dzia³añ potrzebnych do osi¹gniêcia poprawy jakoœci powietrza w Polsce, w którym wskazano odpowiedzialne za ich realizacjê podmioty, a tak¿e opis systemu
monitorowania realizacji dzia³añ ujêtych w KPOP i listê
mo¿liwych Ÿróde³ finansowania. Dzia³ania podzielono na:
krótkoterminowe, które nale¿y zrealizowaæ w terminie do
2018 r. (niektóre z nich wskazano jako priorytetowe do
natychmiastowej realizacji), œrednioterminowe (do 2020 r.)
i d³ugoterminowe (do 2030 r.). Ze œrodków Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
funduszy wojewódzkich na ochronê powietrza do 2020 r.
zarezerwowano niemal 9 mld PLN. Ponadto, do dyspozycji
pozostaj¹ równie¿ œrodki unijne przeznaczone na ochronê
œrodowiska – ³¹cznie ok. 100 mld PLN. KPOP jako jedno
z najwa¿niejszych dzia³añ przewiduje powo³anie partnerstwa na rzecz poprawy jakoœci powietrza.
9.09. Rozpoczê³a siê organizowana przez Ministerstwo
Œrodowiska kampania „TworzyMY atmosferê”. Jej prze1177
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s³aniem jest poprawa jakoœci otaczaj¹cego nas powietrza
poprzez zachêcenie mieszkañców Polski do dzia³añ ograniczaj¹cych emisjê szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeñ. Oprócz spotów telewizyjnych (w g³ównych stacjach
telewizyjnych oraz stacjach tematycznych) i radiowych
(emisja od paŸdziernika) w ramach kampanii bêd¹ realizowane nastêpuj¹ce dzia³ania: emisja reklam w internecie,
aktywnoœæ na portalach spo³ecznoœciowych i w blogosferze oraz na stronie internetowej kampanii: www.tworzymyatmosfere.pl.
9–11.09. W Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chêcinach odby³ siê 84. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego (PTG), poœwiêcony budowie geologicznej Gór Œwiêtokrzyskich i obszarów przyleg³ych.
Has³em tegorocznego zjazdu by³a „Ekstensja i inwersja
powaryscyjskich basenów sedymentacyjnych”. Organizatorami spotkania by³y: Oddzia³ Œwiêtokrzyski i Oddzia³
Warszawski PTG, Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy.
10.09. Sejm przyj¹³ wszystkie poprawki wniesione
przez Senat do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony
œrodowiska, czyli tzw. ustawy antysmogowej. Znowelizowane przepisy umo¿liwi¹ w³adzom samorz¹dowym wprowadzanie ograniczeñ w zakresie rodzaju i jakoœci spalanych paliw, a tak¿e okreœlanie parametrów technicznych
lub parametrów emisji dla kot³ów, zw³aszcza opalanych
paliwami sta³ymi. Ustawa zostanie przekazana do podpisu
Prezydenta RP.
11.09. Sejm przyj¹³ poprawki Senatu do ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy maj¹ m.in. u³atwiæ u¿ytkownikom bezpieczne dla
ludzi i œrodowiska pozbywanie siê zu¿ytych urz¹dzeñ.
Ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP.
11.09. W Ministerstwie Œrodowiska podczas spotkania
ministra œrodowiska Macieja Grabowskiego z delegacj¹
Zjednoczonych Emiratów Arabskich pod przewodnictwem
Rashida Bin Fahada – ministra œrodowiska i wody, dyskutowano na temat ochrony powietrza. Zosta³y przedstawione polskie rozwi¹zania instytucjonalne i technologiczne w
zakresie ochrony powietrza przy produkcji energii z wêgla
kamiennego, w tym zasady monitoringu i organiczenia
szkodliwych emisji. Ponadto w czasie rozmów podkreœlono znacz¹cy postêp w walce z zanieczyszczeniami w okresie transformacji polskiej gospodarki. Delegacja emiracka
odwiedzi³a te¿ elektrowniê Kozienice i elektrociep³owniê
Siekierki oraz zapozna³a siê z instalacj¹ demonstracyjn¹ w
Instytucie Energetyki na Siekierkach, zrealizowan¹ w ramach zadania badawczego „Programu Zaawansowanych
Technologii Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum
Badañ i Rozwoju.
15.09. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odby³o siê
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20. spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, poœwiêcone rewitalizacji terenów zdegradowanych
dla poprawy jakoœci œrodowiska miejskiego.
15.09. W Ministerstwie Œrodowiska zosta³ zainaugurowany Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry i Wis³y (POPDOW). Jego celem jest poprawa bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego osób mieszkaj¹cych na
obszarze dorzecza Odry i górnej Wis³y. Ma to zostaæ
osi¹gniête poprzez szereg inwestycji w infrastrukturê hydrotechniczn¹, obejmuj¹cych: rozbudowê i przebudowê
wa³ów, umocnienie i stabilizacjê brzegów, budowê obiektów poprawiaj¹cych mo¿liwoœæ przeprowadzania fali wezbraniowych przez tereny zurbanizowane, budowê zbiorników i innych obiektów poprawiaj¹cych mo¿liwoœci
retencyjne. POPDOW przewiduje tak¿e powstanie infrastruktury zarz¹dzania powodziowego wraz z powi¹zanymi
z ni¹ œrodkami technicznymi na trzech obszarach Polski:
dorzecza œrodkowej i dolnej Odry, Kotliny K³odzkiej (dorzecze Nysy K³odzkiej) oraz dorzecza górnej Wis³y. Dziêki
tym inwestycjom zostanie znacz¹co wzmocniony krajowy
system prognozowania powodzi i zdolnoœci operacyjne
s³u¿b, szczególnie w Polsce po³udniowej i zachodniej. Przedsiêwziêcie bêdzie realizowane z pomoc¹ miêdzynarodowych instytucji finansowych: Miêdzynarodowego Banku
Odbudowy i Rozwoju (Banku Œwiatowego) oraz Banku
Rozwoju Rady Europy. Œrodki na realizacjê inwestycji
bêd¹ pochodzi³y tak¿e z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowiska, bud¿etu pañstwa i Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia to oko³o 1,2 mld EUR.
Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2016–2022.
Jego wykonawcami bêd¹ instytucje administracji rz¹dowej
(regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej), samorz¹dowej
(wojewódzkie zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych)
oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
15.09. W siedzibie Ministerstwa Gospodarki odby³a siê
konferencja pt. „Biznes, a wyzwania spo³eczne, œrodowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialnoœæ”.
G³ównym celem spotkania by³o przedstawienie korzyœci
p³yn¹cych z wdra¿ania zasad spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw, stworzenie platformy wymiany wiedzy i opinii pomiêdzy przedstawicielami ró¿nych sektorów
oraz zaprezentowanie dotychczasowych rezultatów pracy
Zespo³u ds. Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci Przedsiêbiorstw. Panele dyskusyjne dotyczy³y wyzwañ spo³ecznych, gospodarczych i œrodowiskowych oraz ich znaczenia
dla biznesu. Wœród uczestników konferencji znaleŸli siê
przedsiêbiorcy, przedstawiciele administracji publicznej,
organizacji pozarz¹dowych i spo³ecznych, którzy podkreœlali rosn¹ce znaczenie etycznych postaw przedsiêbiorców,
dba³oœci o œrodowisko naturalne oraz korzystania z us³ug
dostawców, prowadz¹cych swoje interesy tak¿e w sposób
odpowiedzialny. Wydarzenie zosta³o zorganizowane przez
Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Deloitte,
Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Krajow¹ Izb¹
Bieg³ych Rewidentów.

